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Κίνδυνος διάσπασης του Συντηρητικού
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T: 020 7700 0021 / 020 7700 6070 ñ F: 020 7502 1713

EMAIL: info@anthealettings.com
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LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT

PROPERTIES UNRGENTLY REQUIRED
From studios to Three Bedroom houses

       

  
    

     
     

  

    
     

  
 

    
 

      
     

  
  

 

           
  

  
  

  

    
 

    
   

    
 

Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Η
Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α

Τ Ο Υ Λ Ο Ν Δ Ι Ν Ο Υ

1 5 2 - 1 5 4  C O L E S G R E E N
R D ,  N W 2  7 H D ,  L o n d o n

= e m a i l :
m i c h a e l @ e l e f t h e r i a . b i z  
w w w . e l e f t h e r i a . c o . u k

ΣΦΟΔΡΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Ο Αναστασιάδης κατονομάζει 
τη Βρετανία 
ως «ηθικό 

αυτουργό» της
αποθράσυνσης

Ερντογάν
l «ΟΙ ΤΑΧΑ ΓΕΦΥΡΩΤΙΚΕΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ»
ΣΕΛΙΔΑ 6

Η Αντζελίνα, το μοναδικό κορίτσι στον
κόσμο με κυπριακή

καταγωγή, που 
διαγνώστηκε με τη

νόσο Lafora (Λαφόρα)
ΣΕΛΙΔΑ 3

Νέος Επίσκοπος στην

Αρχιεπισκοπή

Θυατείρων 

ο εκ Γαλλίας

Μάξιμος
ΣΕΛΙΔΑ 3

Η σημασία της διεθνούς
αλληλεγγύης και πικρές

βρετανικές αλήθειες
ΣΕΛΙΔΑ 4

ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΣΕ Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ

Ράπισμα στον Ερντογάν από ΟΥΝΕΣΚΟ 
για την Αγιά Σοφιά και τη Μονή της Χώρας

n ΟΡΓΙΛΟΣ Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ «ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΟΥ
ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»!!!

ΣΕΛΙΔΑ 2

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΜΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «Ούτε σπιθαμή ελληνικού
εδάφους στους Τούρκους»
n ΚΟΙΝΟΣ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ-ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
n ΜΠΟΡΕΛ: ΕΧΕΤΕ ΔΙΟΡΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

ΓΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΒΑΡΩΣΙ
n ΠΩΣ ΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΛΟΜΠΥ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

«ΠΑΡΑΜΕΡΙΣΕ» ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΡΚΕΛ
n ΜΕ ΟΛΗ ΤΗ ΝΕΑ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΕ Ο ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

ΣΕΛΙΔΕΣ 6-7

      
     
       

      
     

        

      
    

     
      

       
   

   
     

      
    

      
      

     
     
     
     

         

      

     

     

     

    

       

     

      

    

      
    

        
       

      
     

   
    

      
    

     
        

       
      
     

 
    

     
 

     

  
  

  
     

      
    

    
     

     
   

    
     
      
     

    
        
        

          
       

        
        
        

 

AlexanderLawsonJacobs
CHARTERED ACCOUNTANTS
CORPORATE RECOVERY
& INSOLVENCY SPECIALISTS

1 Kings Avenue, Winchmore Hill, London N21 3NA
Tel: +44 (0) 20 8370 7250
Fax: +44 (0) 208370 7251
DX: 36953 Winchmore Hill

e-mail: enquiries@alexanderlawsonjacobs.com
www.alexanderlawsonjacobs.com

    
     

  

 
 

      

            

              

       

∆∑. ∫√ƒª¶π¡: «¡¤Ô ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· 
ÁÈ· ÙÔ Brexit ·Ó ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜»

¶ ¤ Ì  Ù Ë  1 2  ™ Â  Ù Â Ì ‚ Ú › Ô ˘  2 0 1 9

™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘
£˘·ÙÂ›ÚˆÓ ÌÂ ¶Ú. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ
Î·È ∫. ªËÙÛÔÙ¿ÎË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·

§¿‚·ÌÂ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ÏËÚÔÊfiÚËÛË:
∏ ∞˘ÙÔ‡ ™Â‚·ÛÌÈfiÙË˜ Ô ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ £˘·ÙÂ›ÚˆÓ Î·È ªÂÁ.

µÚÂÙ·Ó›·˜ Î.Î. ¡ÈÎ‹Ù·˜ ÙËÓ ∆Ú›ÙË 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2019 ÂÈÛÎ¤ÊıËÎÂ
ÂıÈÌÔÙ˘ÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ÂÍÔ¯ˆÙ¿ÙÔ˘˜ ¶ÚÔÎfiÈÔ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ, ¶ÚfiÂ‰ÚÔ

ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Î·È ∫˘ÚÈ¿ÎÔ ªËÙÛÔÙ¿ÎË, ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi
ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, Î·È ÙÔ˘˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛÂ ÁÈ· ÙÔ ÔÏ˘Û¯È‰¤˜ ÔÈÌ·ÓÙÈÎfi,
ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Î·È ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙË˜ πÂÚ¿˜ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎÔ‹˜.

√ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ £˘·ÙÂ›ÚˆÓ Û˘ÓÔ‰Â˘fiÙ·Ó ·fi ÙÔÓ ∞Ú¯È‰È¿ÎÔÓfi
ÙÔ  ̆∂˘Á¤ÓÈÔ ∆Û·Ú·Ì·Ó›‰Ë, ÙÔÓ ¡ÔÌÈÎfi ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ Î. ™¿ÎË ∫Â¯·ÁÈfiÁÏÔ˘
Î·È ÙÔÓ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ ¶··ÁÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ.

ºπ§∂§∂À£∂ƒ√π: 
«£∞ À¶√™∆∏ƒπ•√Àª∂

∞¡∞∫§∏™∏ ∆√À ∞ƒ£ƒ√À 50
∫∞π ∞∫Àƒø™∏ ∆√À BREXIT»

∏ ÚÒÙË Ì¤Ú· ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎ¿ Û¯ÔÏÂ›· ª¿ÓÔÚ ÃÈÏÏ Î·È º›ÓÛÏÂ¸
ªÂ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÂ  ̃ÚÔÔÙÈÎ¤  ̃¿ÓÔÈ-

Í·Ó ÙÔ ÂÚ·ÛÌ¤ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ù·
∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·ÚÔÈÎÈ·Î¿ ∂ÏÏËÓÈ-
Î¿ ™¯ÔÏÂ›· ª¿ÓÔÚ ÃÈÏÏ (Úˆ› ™·‚-
‚¿ÙÔ˘) Î·È º›ÓÛÏÂ¸ (™¿‚‚·ÙÔ
·fiÁÂ˘Ì·). ¶·ÏÈÔ› Î·È Ó¤ÔÈ Ì·ıË-
Ù¤˜ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÌÂ ÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜
ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘˜ ·-
Ú¤Ï·‚·Ó ÔÈ ‰¿ÛÎ·ÏÔ› ÙÔ˘˜ Î·È
ÙÔ˘˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙÈ˜ Ù¿ÍÂÈ˜, fiÔ˘
ÚÔÌËıÂ‡ÙËÎ·Ó ‚È‚Ï›· Î·È ÙÂÙÚ¿-
‰È· Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Î·ÓÔÓÈÎ¿ Ì·ı‹-
Ì·Ù·.

√ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹  ̃ÙˆÓ ‰‡Ô Û¯ÔÏÂ›̂ Ó
ªÈ¯¿ÏË˜ ŒÏÏËÓ·˜ Î·ÏˆÛÔÚ›˙Ô-
ÓÙ·˜ fiÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ̄ ÚÔÓÈ¿, Â›-
Â fiÙÈ Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÍÂ-
Ù¿ÛÂˆÓ GCSE Î·È A’ Level ÛÙËÓ
∂ÏÏËÓÈÎ‹ °ÏÒÛÛ· ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ-
Î¿, ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ Î¿ıÂ ÚÔÛ‰Ô-
Î›·. 

∂È‰ÈÎ¿ ÛÙÔ ª¿ÓÔÚ ÃÈÏÏ, ÛÙÈ˜
ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ GCSE ÙÔ 94,4% ÙˆÓ
·È‰ÈÒÓ ¤Ï·‚·Ó – ÌÂ ÙÔ Ó¤Ô Û‡-
ÛÙËÌ· ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ – ‚·ıÌfi 5
¤ˆ˜ 9. ™ÙÔ ∞’ Level ¤Ú·Û·Ó fiÏÔÈ
ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ ÙÔ 50% ·˘ÙÒÓ Ó·

Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ‚·ıÌfi ∞.
∆Ô ª¿ÓÔÚ ÃÈÏÏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ∆Â-

Ù¿ÚÙË 6-8 Ì.Ì. Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 9.50

.Ì. - 1.00 Ì.Ì. Î·È ÙÔ º›ÓÛÏÂ¸ ÙËÓ
¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ (6-8 Ì.Ì.) Î·È ÙÔ ™¿‚-
‚·ÙÔ (2-5 Ì.Ì.). 

™Â ·ÌÊfiÙÂÚ· Ù· ™¯ÔÏÂ›· ÊÔÈ-
ÙÔ‡Ó Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ¡ËÈ·Áˆ-
ÁÂ›Ô ¤ˆ˜ ÙÔ A’ Level.

∂•∞πƒ∂∆π∫∏ ∂¶π∆ÀÃπ∞ ™∆π™ ∂•∂∆∞™∂π™ GCSE & A’ LEVEL

O ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÂ›Ô˘ ª. ŒÏÏËÓ·˜ Î·ÏˆÛÔÚ›˙ÂÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÁÔÓÂ›˜ ÛÙÔ ª¿ÓÔÚ ÃÈÏÏ

ºø∆√: ¶. ¶∂¡∆∞°πø∆∏™

Α Π Ο Ψ Η

PROPERTIES URGENTLY REQUIRED
from studios to three bedroom houses

Επίδειξη δύναμης από Ερντογάν 

- επιστολή της Ελλάδας στον ΟΗΕ
Σελίδα 9
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Σοβαρή εσωκομματική κρίση σοβεί στους

Συντηρητικούς με κίνδυνο διάσπασης

του Κόμματος, της πρώτης μετά από 200

χρόνια, λόγω της πρόθεσης του πρωθυπο-

υργού Μπόρις Τζόνσον να καθιερώσει διά

νόμου από τον Σεπτέμβριο το λεγόμενο «Δια-

βατήριο Εμβολιασμού».

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη Δευτέρα

ότι εξετάζεται πρόταση με την οποία θα απαγο-

ρεύεται η είσοδος σε εσωτερικούς χώρους μαζικών

εκδηλώσεων, όπως επίσης και σε νυχτερινά κέν-

τρα, ατόμων που δεν έχουν διπλά εμβολιασθεί

ή δεν διαθέτουν πιστοποιητικό διαγνωστικού

ελέγχου (test) 48 ωρών ή δεν έχουν φυσική

ανοσία λόγω νόσησης.

Το σχέδιο παρουσίασε στο Υπουργικό

Συμβούλιο ο υπουργός Επικρατείας Michael

Gove. Σύμφωνα με αυτό, δεν θα επιτρέπεται

ούτε σε φοιτητές να παρακολουθούν διαλέ-

ξεις ή να διαμένουν σε φοιτητικές εστίες αν

δεν έχουν «Διαβατήριο Εμβολιασμού». Το

μέτρο αυτό, που επηρεάζει εκατομμύρια φοιτη-

τές, πιθανόν να οδηγήσει σε δικαστικές διαμάχες,

εκτίμησε ο υπουργός Παιδείας Gavin Williamson.

Την πρόταση Gove, σύμφωνα με έγκυρες

δημοσιογραφικές πληροφορίες, δεν εγκρίνει η

πλειοψηφία των υπουργών, αλλά και μεγάλη

μερίδα των βουλευτών του Συντηρητικού Κόμ-

ματος.

Ο πρώην υπουργός Steve Baker χαρακτή-

ρισε το σχέδιο «αποτρόπαιο και προκλητικό».

Ο κ. Baker, που είναι αντιπρόεδρος του «Covid

Recovery Group» των Συντηρητικών, προειδο-

ποίησε ότι αυτή η πρόταση, σε συνδυασμό με

τις διαταράξεις του Brexit, είναι η μεγαλύτερη

απειλή διάσπασης του Κόμματος από την ίδρυ-

σή του το 1834. «Ποιους προσπαθούμε να εξα-

ναγκάσουμε;» διερωτήθηκε. «Σε ποιους αρνούμα-

στε τη μόρφωση; Πιστεύω ότι είναι ένας σοβα-

ρός κίνδυνος ανεπανόρθωτης διαίρεσης του Κόμ-

ματος», συμπέρανε.

Ο Συντηρητικός βουλευτής Peter Bone προ-

ειδοποίησε με μποϋκοτάζ του προσεχούς Συνε-

δρίου του Συντηρητικού Κόμματος αν του ζητη-

θεί να επιδείξει «Διαβατήριο Εμβολιασμού».

Την ίδια ώρα 40 και πλέον Συντηρητικοί βου-

λευτές υπέγραψαν Δήλωση εναντίον του «Δια-

βατηρίου» για ουσιώδεις υπηρεσίες όπως κατα-

στήματα, ιατρεία επιχειρήσεις κλπ.

Συνήγορος της πρότασης Gove εμφανίστηκε

ο βουλευτής Σερ Roger Gale, ο οποίος είπε ότι

«εν μέσω κρίσης, δεν είναι παράλογο από

πλευράς κυβέρνησης να θεσμοθετήσεις ένα

τέτοιο μέτρο. Όποιος δεν θέλει να εμβολια-

στεί, δεν είναι ανάγκη να πάει σε νυχτερινό

κέντρο».

Ο υπουργός Εμβολίων Nadhim Zahawi υπέ-

δειξε ότι το «Διαβατήριο Εμβολιασμού» και τα

άλλα απαιτούμενα αποδεικτικά πιθανόν να χρει-

άζονται για ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και

εκδηλώσεων, όπως είναι οι αθλητικές διορ-

γανώσεις όπου ο ιός διαδίδεται ευκολότερα.

Το Εργατικό Κόμμα, αν και αρχικά άφησε να

νοηθεί ότι μπορεί να συνταχθεί με τους Τόρις

«αντάρτες», μετά εξέφρασε «χλιαρή» στήριξη

στην πρόταση. Ο Εργατικός ηγέτης Σερ Kier

Starmer δήλωσε ότι δεν είναι «δογματιστής»

αλλά «πραγματιστής» σχετικά με τη χρήση του

«Διαβατηρίου Εμβολιασμού». Τόνισε, όμως, τη

μεγαλύτερη σημασία του διαγνωστικού ελέγχου

PCR. «Δεν θέλω να δω», είπε, «διαβατήριο για

σημαντικές υπηρεσίες της καθημερινότητας, όπως

ιατρεία, καταστήματα κλπ». Για τις αθλητικές

εκδηλώσεις είπε ότι είναι υπέρ της χρήσης του

«Διαβατηρίου» αλλά θα αναμένει να δει την

κυβερ-νητική πρόταση.

ΕΝΤΟΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ «ΜΕΤΡΑ» ΚΑΤΑ ΜΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΘΕΝΤΩΝ

Κίνδυνος διάσπασης του Συντηρητικού Κόμματος 

λόγω του προτεινόμενου «Διαβατηρίου Εμβολιασμού»

ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟ

ΡΟΛΟ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΣΕ Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ

Ράπισμα στον Ερντογάν από
ΟΥΝΕΣΚΟ για την Αγιά Σοφιά

και τη Μονή της Χώρας
Ισχυρό ράπισμα από την ΟΥΝΕΣΚΟ δέχθηκε το καθεστώς

Ερντογάν για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας και της Μονής

της Χώρας σε τζαμιά πριν από ένα χρόνο. Στην απόφαση

αντέδρασε με οργή ο Τούρκος πρόεδρος ενώ η Ελλάδα εξέ-

φρασε ικανοποίηση.

Η απόφαση της ΟΥΝΕΣΚΟ υιοθετήθηκε κατά την 44η Σύνο-
δο της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και
αφορά χριστιανικά Μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς  στην Κωνσταντινούπολη, εν προκειμένω την Αγία Σοφία
και τη Μονή της Χώρας.

Η εν λόγω απόφαση, μεταξύ άλλων, αποτυπώνει τη βαθύτατη
λύπη της Επιτροπής για την έλλειψη διαλόγου και σχετικής πληρο-
φόρησης των προθέσεων της Τουρκίας για την αλλαγή του χαρ-
ακτήρα της Αγίας Σοφίας και της Μονής της Χώρας και τούτο
παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις προς την Τουρκία να

συμμορφωθεί με τις οδηγίες των κατευθυντήριων γραμμών

του Οργανισμού.

Η απόφαση εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τις επι-
πτώσεις που αυτές οι αλλαγές θα επιφέρουν στον οικουμενικό
χαρακτήρα των δύο μνημείων και καλεί την Τουρκία να γνωστο-
ποιήσει τις προθέσεις της και να προχωρήσει σε διάλογο πριν
αποφασίσει οποιαδήποτε άλλη ριζική αλλαγή η οποία θα αφορά
τα δύο μνημεία.

Η απόφαση ζητάει από την Τουρκία να καταθέσει στο Κέντρο
Παγκόσμιας Κληρονομιάς, μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2022,
ενημερωμένη έκθεση των εργασιών συντήρησης των δύο μνημείων,
προκειμένου το θέμα να συζητηθεί στην επόμενη Σύνοδο της
Επιτροπής.

Σημειώνεται ότι στην εν λόγω Επιτροπή, στην οποία συμμε-
τέχουν 21 κράτη-μέλη, η Ελλάδα μετέχει ως παρατηρητής (έχει
θέσει υποψηφιότητα για την επόμενη περίοδο).

Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική πλευρά και συγκεκριμένα το 
υπουργείο Εξωτερικών, σε στενό συντονισμό με το υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού, προέβησαν σε φιλικές κρούσεις προς
τα κράτη-μέλη τής εν λόγω Επιτροπής με σκοπό αφενός να επι-
τευχθεί θετικό για την Ελλάδα λεκτικό, και αφετέρου να αντι-
κρουστούν αντίστοιχες προσπάθειες της Τουρκίας, η οποία επίσης
προσπάθησε, χωρίς επιτυχία, να αποφύγει την υιοθέτηση του
λεκτικού αυτού.

Καθοριστικό ρόλο στις προσπάθειές της Ελλάδας διαδραμά-
τισε η Αίγυπτος. Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είχε
συζητήσει εκτενώς το ζήτημα με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ

Σούκρι και άλλους υπουργούς φιλικών προς την Ελλάδα κρατών.

Η ΟΡΓΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Οξύτατη ήταν η αντίδραση της τουρκικής διπλωματίας και για
την απόφαση της ΟΥΝΕΣΚΟ. Κάνει λόγο για «πολιτικά κίνητρα»
της απόφασης και χαρακτηρίζει τα δύο μνημεία ιδιοκτησία της

Τουρκίας και τον σκοπό και τη χρήση τους μέρος των κυρ-

ιαρχικών δικαιωμάτων της Τουρκίας. Ο Ερντογάν από την
πλευρά του, χαρακτηρίζει την (χριστιανική) Αγία Σοφία σύμβο-

λο του… τουρκικού (ισλαμικού) πολιτισμού και υποστηρίζει

ότι «αναστήθηκε» με τη μετατροπή της σε τζαμί...

Την αισιόδοξη εκτίμηση ότι η πανδημία του κορωνοϊού θα μπορ-

ούσε να τελειώσει στη Βρετανία περί τα τέλη Σεπτεμβρίου ή τον

Οκτώβριο εκφράζει ο κορυφαίος Βρετανός καθηγητής Επιδημιολογίας

στο Imperial College, Neil Ferguson.

Ο καθηγητής παρατηρεί ότι τώρα παρατηρείται μια επιπεδοποίηση των

κρουσμάτων με μειωτική τάση, αλλά συνιστά προσοχή διότι πιθανόν στο

μεσοδιάστημα να υπάρξει νέο κύμα μετά την άρση των περιορισμών στις

19 Ιουλίου.

Ο κ. Φέργκιουσον τόνισε ότι τα εμβόλια συνέβαλαν καθοριστικά στην

καταπολέμηση της νόσου. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του BBC είπε ότι η

επίδραση του εμβολιασμού ήταν τεράστια αναφορικά με τον κίνδυνο εισα-

γωγής στα νοσοκομεία και αποφυγής των θανάτων.

Είμαι αισιόδοξος, λέει ο Επιδημιολόγος καθηγητής, ότι προς τα τέλη

Σεπτεμβρίου ή τον Οκτώβριο η πανδημία κατά ένα μεγάλο μέρος θα ξεπε-

ραστεί. Η νόσος, τονίζει, θα εξακολουθήσει να είναι μαζί μας, κόσμος θα

πεθαίνει εξ αιτίας του COVID 19 αλλά ο κύριος όγκος της πανδημίας θα

αποτελεί παρελθόν.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ

Στη Βρετανία ανακοινώθηκε τη Δευτέρα ο χαμηλότερος, από τις 4 Ιου-

λίου, ημερήσιος αριθμός κρουσμάτων Covid-19. Αυτό προστίθεται στις

ενδείξεις ότι μια πρόσφατη αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού, την οποία

προκάλεσε η παραλλαγή Δέλτα, ενδέχεται να πέρασε το σημείο κορύφω-

σής της.

Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων μειώθηκε τη Δευτέρα για έκτη συνεχή

ημέρα, σε 24.950.

Την ίδια ώρα, ανακοινώθηκαν 14 νέοι θάνατοι, ένας αριθμός μειωμένος

από τους 28 που καταγράφηκαν την Κυριακή και ο χαμηλότερος ημερή-

σιος απολογισμός από τις 12 Ιουλίου.

Στο Λονδίνο τα κρούσματα έπεσαν στα μισά τη Δευτέρα, στις 3056. Η

αισθητή αυτή πτώση οφείλεται κυρίως στους εμβολιασμούς.

ΖΗΤΟΥΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Το αεροδρόμιο του Χίθροου και παράγοντες του τουρισμού στη Βρε-

τανία έκαναν έκκληση προς την κυβέρνηση να ανοίξει τη χώρα για τους

εμβολιασμένους ταξιδιώτες από την ΕΕ και τις ΗΠΑ από το τέλος αυτού

του μήνα, ώστε να υπάρξει ταξιδιωτική ανάκαμψη έπειτα από ακόμη έξι

θυελλώδεις μήνες.

Το Χίθροου, το οποίο πριν από την πανδημία ήταν το πιο πολυσύχνα-

στο αεροδρόμιο στην Ευρώπη, ανακοίνωσε ότι λιγότεροι από τέσσερα εκα-

τομμύρια ταξιδιώτες ταξίδεψαν μέσω αυτού κατά το πρώτο ήμισυ του 2021.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο… μένει πίσω από τους αντιπάλους του στην ΕΕ

στο διεθνές εμπόριο με το να καθυστερεί να άρει τους περιορισμούς», ανα-

φέρει σε ανακοίνωση ο Εκτελεστικός Διευθυντής του αεροδρομίου Τζον

Χόλαντ-Κέι.

Αυτό που ζητείται από την κυβέρνηση Τζόνσον είναι οι πλήρως εμβο-

λιασμένοι από το εξωτερικό, με εγκεκριμένα στη Βρετανία εμβόλια, όταν

έρχονται στη χώρα να μη μένουν 10ήμερη καραντίνα. Να ισχύει ό,τι συμβαίνει

και με τους Βρετανούς πολίτες.

ΑΙΣΙΟΔΟΞΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ NEIL FERGUSON (IMPERIAL COLLEGE):

«Η πανδημία στη Βρετανία θα

τελειώσει τον Οκτώβριο του ’21»



Νέος Επίσκοπος στην 
Αρχιεπισκοπή Θυατείρων 

ο εκ Γαλλίας Μάξιμος
Νέο Ιεράρχη διόρισε το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην

Αρχιεπισκοπή Θυατείρων. Πρόκειται για τον Θεοφιλέστα-

το Επίσκοπο Μελιτινής Μάξιμο, ο οποίος υπηρετούσε στην

Ορθόδοξη Εκκλησία της Γαλλίας.

Σύμφωνα με
ανακοίνωση του
Πατρ ιαρχε ίου :
«Συνήλθε την Τρίτη

20 Ιουλίου 2021 η

Αγία και Ιερά Σύνο-

δος του Οικουμενι-

κού Πατριαρχείου

υπό την προεδρία

του Παναγιωτάτου

Οικουμενικού μας

Πατριάρχου κ.κ.

Βαρθολομαίου.

Κατά τη διάρκεια

της συνεδριάσεως,

ενεκρίθη η μετάθε-

ση του Θεοφιλεστάτου Επι-σκόπου Μελιτινής κ. Μαξίμου εις την

Ιερά Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας. Ο Θεο-

φιλέστατος θα συνεισ-φέρει εις την πνευματική διακονία της Ιεράς

Αρχιεπισκοπής και στις ανατεθείσες εις αυτόν αρμοδιότητες».

Ο Επίσκοπος Μάξιμος (Παφίλης) είναι 43 ετών. Γεννήθηκε
στην Καρδίτσα. Επίσκοπος χειροτονήθηκε το 2018. Ήταν Πρω-
τοσύγκελος της Μητροπόλεως Γαλλίας. Μετά την μετάθεση, τον
περασμένο χρόνο, του Μητροπολίτη Εμμανουήλ στην Κων-
σταντινούπολη και την ανάθεση σ’ αυτόν της Μητροπόλεως Χαλ-
κηδόνος, ο Επίσκοπος Μάξιμος είχε αναλάβει προσωρινά τη
διοίκηση της Μητροπόλεως. Αναμενόταν, φυσιολογικά, ότι αυτός
θα διοριζόταν από το Πατριαρχείο ως νέος Μητροπολίτης Γαλ-
λίας. Αντί αυτού όμως, το Πατριαρχείο επέλεξε άλλον ιερωμένο,
τον Αρχιμανδρίτη Δημήτριο Πλουμή, που διακονούσε την ορθ-
όδοξη κοινότητας της Μασσαλίας. Κατόπιν τούτου φαίνεται ότι
ο διορισμός του κ. Μάξιμου εκτός Γαλλίας ήταν υποκειμενικά
αναπόφευκτος…

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο Θεοφιλέστατος θα κληθεί από τον
Αρχιεπίσκοπο Νικήτα να διακονήσει την Αρχιεπισκοπή Θυα-
τείρων εκτός Λονδίνου.

Νέος Μητροπολίτης Γαλλίας
ο Αρχιμ. Δημήτριος Πλουμής

Ανακοίνωση του Φαναρίου αναφέρει:

Συνήλθε σήμερα,
Τρίτη 20 Ιουλίου
2021 η Αγία και Ιερά
Σύνοδος του Οικο-
υμενικού Πατρια-
ρχείου, υπό την προ-
εδρία του Πανα-
γιωτάτου Οικουμε-
νικού Πατριάρχου
κ. Βαρθολομαίου.

Κατά τη διάρκεια
της συνεδρίας, τα
Μέλη της Ιεράς
Συνόδου προέ-
βησαν στην εκλογή
του νέου Μητροπ-
λίτη Γαλλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Romfea.gr η Αγία και Ιερά Σύνο-
δος, εξέλεξε νέο Μητροπολίτη Γαλλίας τον Αρχιμανδρίτη Δημή-

τριο Πλουμή.

Ο νεός Μητροπολίτης Γαλλίας μέχρι σήμερα, διακόνησε ως
Εφημέριος στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Μασ-
σαλίας.

Μία οικογένεια Κυπρίων της Αγγλίας που

ζει στο Λάουτον (Εσσεξ) θα κάνει ανάβαση

τον Αύγουστο στο βουνό Mount Snowdon

της Ουαλίας, για να ευαισθητοποιήσει γενικό-

τερα τον κόσμο για την ασθένεια Λαφόρα και

να ενισχύσει οικονομικά τις έρευνες κατα-

πολέμησης της νόσου και της παιδικής άνοι-

ας. Τα συμπτώματα της νόσου Λαφόρα συμπε-

ριλαμβάνουν επιληπτικές κρίσεις, δυσκολία

στο περπάτημα, μυϊκούς σπασμούς, συσσώ-

ρευση γλυκογόνου στον εγκέφαλο και άνοια

παιδικής ηλικίας. Είναι μια θανατηφόρα ασθέ-

νεια, για την οποία, δυστυχώς, δεν υπάρχει

προς το παρόν θεραπεία.

Η ξαδέλφη των συμπατριωτών μας στο

Έσσεξ, η Νίκη Μάρκου, η οποία ζει στο Σίδνεϊ

της Αυστραλίας, δυστυχώς έχει την κόρη της

Αντζελίνα Λατή διαγνωσμένη, εδώ και τρία

χρόνια, με τη νόσο Λαφόρα, όταν ήταν μόλις

των 14 ετών. Η Νίκη ως μητέρα δεν τα βάζει

κάτω και συνεχώς προσπαθεί να γνωστο-

ποιηθεί ευρύτερα στον κόσμο η ασθένεια

αυτή. Έγραψε μάλιστα ένα ειδικό τραγούδι

για την κόρη της, με τίτλο "Just Like a

Butterfly", εκφράζοντας την ευχή να βγει

νικήτρια από τη νόσο (το τραγούδι στο

https://youtu.be/5cgk5MLvqoQ).

Ο πατέρας της Νίκης, Ανδρέας Μάρκου,

κατάγεται από την Επτακώμη και η μητέρα

της, Βασιλική Μάρκου, από την Τερσεφά-

νου. Ο παππούς της Αντζελίνας, Γιώργος

Λατής και η γιαγιά της Αντριανού, από την

πλευρά του πατέρα της Χαμπή, κατάγονται

από Επτακώμη και Ξυλοφάγου αντίστοιχα.

Η οικογένεια στοχεύει στο να συγκεντρώσει

χρήματα για θεραπευτική αγωγή της Αντζελίνα

και για περαιτέρω έρευνα για τη νόσο Λαφό-

ρα. Παράλληλα, για να αυξήσει το ενδιαφέ-

ρον και να διαφωτίσει για το είδος αυτής της

θλιβερής ασθένειας. 

Έχουν δημιουργήσει μια σελίδα “go fund

me” (https://www.gofundme.com/f/climb

ing-for-angelina-lafora-disease) για δω-

ρεές, στην οποία γίνεται επίσης λεπτομερής

περιγραφή της ασθένειας Λαφόρα και δίνον-

ται πληροφορίες για την Αντζελίνα. 

Σας παρακαλούμε όπως βοηθήσετε την

ευγενή προσπάθεια των συμπατριωτών

για αναρρίχηση στο βουνό, τον Ιάκωβο,

την Μαρία, τον Λέων και την Γεωργία Μάρ-

κου, ώστε να επιτύχουν τον στόχο τους.

ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ SNOWDON ΣΤΗΝ ΟΥΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ

Η Αντζελίνα, το μοναδικό κορίτσι στον κόσμο με κυπριακή
καταγωγή, που διαγνώστηκε με νόσο Lafora (Λαφόρα)

Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 5Ομογένεια

Λάβαμε το ακόλουθο Δελτίο Τύπου:

Ο Σύνδεσμος Αμμοχώστου Μ. Βρετανίας, με τη συμμετοχή και

υποστήριξη της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας, πραγματοποίησε

την Τρίτη 20 Ιούλη στο Λονδίνο, με μεγάλη επιτυχία, διαμαρτυρία

υπό μορφή πικετοφορίας υπέρ της Αμμοχώστου, της κατεχόμενης

Κύπρου και ενάντια στην συνεχιζόμενη τουρκική εισβολή και κατοχή

ενός μεγάλου κομματιού της Κύπρου.

Η διαμαρτυρία έγινε έξω από τη βρετανική Βουλή των Κοινοτή-

των στην Parliament Square, με αφορμή την συμπλήρωση 47 ετών

από την στρατιωτική τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Δρ Βασίλης Μαύρου διατράνωσε

την οργή και αγανάκτηση της Επιτροπής και των μελών του Συνδέ-

σμου Αμμοχώστου για το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας Ερν-

τογάν αντί να παραδώσει την πόλη της Αμμοχώστου στους νόμιμο-

υς κατοίκους της ως ΜΟΕ, κατέφθασε παράνομα στα κατεχόμενα

για να γιορτάσει την μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής και κατοχής.

Ο Δρ Μαύρου ανέφερε ότι συμπληρώνονται 47 χρόνια από την

τουρκική εισβολή στην Κύπρο, που οδήγησε στην παράνομη κατοχή

άνω του ενός τρίτου της, ενώ το νησί μας συνεχίζει να ζει με το δράμα

των χιλιάδων αγνοουμένων, εκτοπισμένων και εγκλωβισμένων.

Ο Σύνδεσμος Αμμοχώστου ΜΒ καταδικάζει αυτές τις ενέργειες

που δεν συνάδουν με τις πρόνοιες του ΣΑ του ΟΗΕ, της ΕΕ και άλλων

οργανισμών και δημιουργούν αντιπαράθεση και ένταση στις σχέσεις

των δύο κοινοτήτων. Αγνοούν ταυτόχρονα τις Συμφωνίες Υψηλού

Επιπέδου μεταξύ Κυπριανού-Ντενκτάς και τα ψηφίσματα του ΣΑ

των ΗΕ 550 (1984) και 789 (1992) που βασικά ζητούν από την Τουρκία

να αποσύρει τα κατοχικά στρατεύματα κατοχής. Προβλέπουν επίσης

ότι η Αμμόχωστος πρέπει να δοθεί στα ΗΕ σαν πρώτο βήμα και ότι

οι νόμιμοι κάτοικοι της θα πρέπει να επιστρέψουν στα σπίτια και τις

περιουσίες τους.

Αποδοκιμάζει σχέδια να κατοικηθεί οποιοδήποτε κομμάτι της

Αμμοχώστου κάτω από τουρκική διοίκηση ενάντια στις αποφάσεις

των ΗΕ αλλά και των συμφωνιών κορυφής των δύο κοινοτήτων. Και

ότι δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι αυτές οι ενέργειες επιφέρουν

καίριο πλήγμα στις προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών

και υπονομεύουν ταυτόχρονα την ειρηνική λύση του Κυπριακού βάση

των αποφάσεων των ΗΕ.

Ταυτόχρονα ήταν και μια διαμαρτυρία εναντίον της Μεγάλης Βρε-

τανίας που δεν τήρησε τις υπογραφές της στις συμφωνίες του 1960

ως εγγυήτρια δύναμη της Ανεξαρτησίας, της Εδαφικής Ακεραιότητας

και Ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Συνεχίζοντας ο Δρ. Μαύρου ανέφερε ότι «για εμάς η 20 Ιούλη είναι

η μέρα που επιτάσσει απότιση φόρου τιμής στους θαρραλέους υπε-

ρασπιστές των Θερμοπυλών του γένους».

Τελειώνοντας ανέφερε ότι 47 χρόνια μετά την εισβολή η σκέψη

μας είναι στραμμένη στα αμούστακα παιδιά της πόλης του Ευαγόρα,

της Αμμοχώστου, που όρθωσαν το ανάστημά τους, αντέταξαν τα

στήθη τους και μπροστά στον ξένο εισβολέα με το αίμα τους πότι-

σαν το δέντρο της Λευτεριάς της Κύπρου μας. Και έδωσαν ό,τι πολυ-

τιμότερο είχαν, την ίδια τους τη Ζωή. «Γι’ αυτό τους χρωστούμε την

αιώνια μας ευγνωμοσύνη».

Τόνισε, επίσης, ότι ο Σύνδεσμος Αμμοχώστου ΜΒ δεν θα σταμα-

τήσει τον αγώνα για επιστροφή των Αμμοχωστιανών και όλων των

προσφύγων στις εστίες τους.

Αντικατοχική πικετοφορία Συνδέσμου
Αμμοχώστου Η.Β. έξω από τη Βρετανική Βουλή

Η Αντζελίνα με τη μητέρα της Νίκη (αριστερά)



Αννίτα Δημητρίου 
να σου τύχει...

Ενώ ο Πρόεδρος Αναστασιάδης απουσίαζε στην Αθήνα,

η Προεδρεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας Αννίτα Δημητρίου,

τόσο της έκοβε το «αδιάβαστο μυαλό» της, έτρεξε να ευχαρ-

ιστήσει η αθεόφοβη τον Βρετανό Ύπ. Αρμοστή Στίβεν Λίλλι,

(ναι τον Στίβεν Λίλλι) για την... συμπαράσταση του ΗΒ! Του

ανθρώπου που μας κάλεσε να δεχθούμε τα δύο κράτη του

Ντενκτάς και Ερντογάν, τα οποία, μας είπε, χωράνε στην δική

τους αγγλο-τουρκική απαρχών δικοινοτική διζωνική ομο-

σπονδία. Του αντιπροσώπου του ΗΒ που δεν δεχόταν να

γίνει αναφορά στην δήλωση της προεδρίας του Σ.Α σε Τούρ-

κους και Τουρκοκύπριους ως αίτιους της κατάστασης στα

Βαρώσια και μας έσωσε ο Αμερικανός Μενέντεζ, και οι επεμ-

βάσεις των Ινδιών, Ιρλανδίας και άλλων χωρών με τα μεσονύχτια

τρεξίματα του Χριστοδουλίδη, για να αναγκαστεί το Φόρεϊν

Όφις να ονομάσει τους Τούρκους για καταδικαστική δήλω-

ση.

Ακούστε τι ξεστόμησε η Ανίτα: «Η σταθερή θέση αρχών

και η στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στις προσπάθειες

αντιμετώπισης των μονομερών προκλήσεων της τουρκικής

πλευράς, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα»!!!

Μα, κόρη μου, έχεις αίσθηση του τι γίνεται ή ζεις σε άλλο

πλανήτη και κάπου κάπου κατεβαίνεις και στην Κύπρο όπου

βρίσκεται και το χωριό σου, οι Τρούλλοι Λάρνακας; Ε, τότε

γιατί δεν πετάχτηκες και στα κατεχόμενα να... ευχαριστήσεις

και τον Ερτογάν που ακολουθεί την βρετανο-τουρκική πολι-

τική!!!

Αυτές είναι οι τραγικές στιγμές που η ακέφαλη Κυπριακή

Δημοκρατία μας θυμίζει μεταξύ σοβαρού και αστείου τις θεα-

τρικές επιθεωρήσεις του ΘΟΚ που απολαμβάναμε τις δεκα-

ετίες του 60 και 70... Η Αννίτα στη χώρα της Μπανανίας.

Φανούλα Αργυρού

Ν’ αλλάξουν οι “penholders”
στον ΟΗΕ για την Κύπρο

Ο Διάβολος του τυπογραφείου δεν κρύβεται μόνο στις

λεπτομέρειες. Προέρχεται από το Λονδίνο!

Οι Βρετανοί είναι οι Penholders, δηλαδή αυτοί που συντάσ-

σουν τα κείμενα και διευθύνουν τις διαβουλεύσεις για όλα τα

ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας που αφορούν την

Κύπρο, εδώ και δεκαετίες λόγω προηγούμενης αποικιοκρ-

ατίας. Είναι σημαντικός ο ρόλος τους διότι έχουν σοβαρή

θέση επηρεασμού.

Τώρα που η Βρετανία έφυγε από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

η Κυπριακή Δημοκρατία νομιμοποιείται να κάνει ενέργειες

προώθησης της φιλικής Γαλλίας, κράτος μέλος της ΕΕ, ως

νέας χώρας Penholder για την Κύπρο στο Συμβούλιο Ασφα-

λείας. Η Γαλλία ήταν πάντα μια χώρα ένθερμη υποστηρι-

κτής του Ελληνισμού!

Γρηγόρης Γρηγοριάδης
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Άποψη - Σχόλια

Ρ Ι Π Ε ΣΡ Ι Π Ε Σ

Η σημασία της διεθνούς αλληλεγγύης
και πικρές βρετανικές αλήθειες

Σε μια αποστροφή των δηλώσεών του

στην Αθήνα, μαζί με τον πρωθυπουργό

της Ελλάδας μετά τη συνάντησή τους, ο

Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι μπορεί

η Κύπρος και η Ελλάδα να μην είναι υπερ-

δυνάμεις, όμως έχουν το Διεθνές Δίκαιο με

το μέρος τους και  τυγχάνουν ευρείας υπο-

στήριξης διεθνώς, καθώς και ευρωπαϊκής

αλληλεγγύης. Αναφέρθηκε στη σημαν-

τικότατη Δήλωση του Συμβουλίου Ασφα-

λείας για τις έκνομες ενέργειες της Τουρκίας

στο Βαρώσι, όπου η καταδίκη της Τουρκίας

είναι απερίφραστη, καθώς και στη Δήλω-

ση Μπορέλ εκ μέρους των «27», όπου γίνε-

ται η ίδια καταδίκη και επισημαίνεται ότι

για την εισβολή στην Αμμόχωστο ευθύνη

φέρει η Άγκυρα και όχι, (συνεπώς) τα πει-

θήνια όργανά της στα κατεχόμενα.

Φυσικά, δεν ήταν εύκολο να εκδοθούν

αυτές οι δηλώσεις καταδίκης. Όπως

είπε και ο Πρόεδρος στο Euronews,

δυστυχώς στην Ευρώπη επικρατούν πολ-

λές φορές άλλα συμφέροντα, υπέρτερα

αρχών και αξιών. Και στο Συμβούλιο Ασφ-

αλείας πολλές φορές επιχειρήθηκε – και

επετεύχθη – να «πέσει στα μαλακά» η

Τουρκία. Αίτιος εκεί, στην παρούσα φάση,

η Βρετανία. Παλαιότερα συνέπρατταν και

οι ΗΠΑ, αναλόγως της διακυβέρνησης.

Βεβαίως, εάν διαλαμβάνονταν και κυρώ-

σεις ή μέτρα στα Ψηφίσματα, στις Δη-

λώσεις και τα Συμπεράσματα, το δίκαιο θα

επικρατούσε πλήρως και θα αποδιδόταν

δικαιοσύνη. Ποιος δεν θα το ήθελε; Εάν οι

προειδοποιήσεις προς τον Ερντογάν, πριν

κατέλθει στην Κύπρο, ήταν αποφασιστι-

κές και έντονες, δεν θα τολμούσε να κάνει

βήμα στο Βαρώσι. Φυσικά, δεν αναμένα-

με να σταλεί... ευρωπαϊκός στρατός για να

εμποδίσει  την τουρκική είσοδο στο Βαρώσι,

ούτε οι Ένοπλες Δυνάμεις της Κύπρου θα

παρατάσσονταν στην περιοχή για να απο-

τρέψουν άνοιγμα της παραλίας της πόλης.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Μισέλ, κατόπιν εντόνων διαβημάτων Ανα-

στασιάδη,  τηλεφώνησε στον Τούρκο πρόε-

δρο, για να τον «συμβουλέψει» να μην προ-

βεί σε προκλήσεις όταν πάει στην Κύπρο

και ο Ερντογάν του απάντησε (σύμφωνα

με τον ίδιο) αν θέλει να του... γράψει και

την ομιλία που θα εκφωνήσει! Τέλεια, δηλα-

δή, περιφρόνηση στον Ευρωπαίο αξιω-

ματούχο!

Όταν, όμως, ο Γερουσιαστής Μενέντεζ

με άλλους συναδέλφους του απέ-

στειλαν επιστολή στον Πρόεδρο Μπάιν-

τεν για το θέμα της παράνομης επίσκε-

ψης Ερντογάν στην Κύπρο και των προθ-

έσεων που είχε, ο Τούρκος πρόεδρος «ανα-

διπλώθηκε» μερικώς. Δεν εξήγγειλε βάση

drones, ναύσταθμο, νέες έρευνες στην ΑΟΖ

κ.λπ. όπως προγραμμάτιζε. Επικεντρώθηκε

στο Βαρώσι, θεωρώντας ότι εκεί μπορεί

να «κερδίσει», σε συνεργασία με «Ελληνο-

κύπριους». Φυσικά, λογάριασε λάθος. Και

θα αποδειχθεί. Δεν θα του βγει σε καλό

αυτή η παράνομη κίνηση.

Επανερχόμαστε, όμως, στη σημασία

των Ψηφισμάτων και των Δηλώσεων

καταδίκης της Τουρκίας. Ναι, είναι φρα-

στική αλληλεγγύη, αλλά έχουν όλα αυτά

ύψιστη σημασία. Η Κυπριακή Δημοκρατία

υφίσταται ως νομική οντότητα και ανα-

γνωρίζεται ως κράτος διεθνώς, διότι

υπάρχουν τα Ψηφίσματα – ειδικά το 186

και το 550. Η Κύπρος εντάχθηκε στην Ευρω-

παϊκή Ένωση με ολόκληρη την επικρά-

τειά της, διότι υπάρχει η διεθνής αναγνώ-

ριση με βάση τα Ψηφίσματα του ΟΗΕ. Άρα,

τα Ψηφίσματα, οι Δηλώσεις και τα Συμπε-

ράσματα δεν είναι «άχρηστα χαρτιά». Γι’

αυτό και η Τουρκία προσπαθεί – και πριν

και τώρα – ν’ αλλάξουν αυτά τα Ψηφίσμα-

τα. Βρήκαν πόρτες κλειστές. Μόνος σύμ-

μαχός τους η πονηρή Βρετανία, που με

υπουλότητα δίνει δικές της ερμηνείες στα

Ψηφίσματα, τις οποίες δεν συμμερίζεται

κανένα άλλο μέλος του Σ.Α. και της Ε.Ε.

Και τι είναι το τελευταίο... βρετανικό εφεύ-

ρημα; Ότι τα Ψηφίσματα έχουν τέτοιο

ευρύ πλαίσιο, που μπορούν να χωρέσουν

τις επιδιώξεις και των δύο πλευρών! Δηλα-

δή, και την τουρκική αξίωση για κυριαρχι-

κή ισότητα!

ΟΠρόεδρος Αναστασιάδης στην πρό-

σφατη συνέντευξή του στο Euronews

επετέθη στη Βρετανία, ότι, με τις θέσεις

της, στην ουσία συμβάλλει στην αποθρά-

συνση του Ερντογάν και ικανοποιεί στα-

διακά τις τουρκικές επιδιώξεις. Δεν είχε

ασφαλώς ο Πρόεδρος κατά νου μόνο τη

στάση της Βρετανίας στο Συμβούλιο Ασφα-

λείας, αλλά και τις απόψεις της για το θέμα

του Ψηφίσματος για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Πολύ

περισσότερο, βέβαια, ο κ. Αναστασιάδης

γνωρίζει τις «γεφυρωτικές» ερμηνείες των

Βρετανών στα Ψηφίσματα, τις οποίες ο

πρόεδρος αποκαλεί «τάχα γεφυρωτικές»...

Δηλαδή, με «ευρεία ερμηνεία»  οι Βρετα-

νοί στήνουν «γέφυρα» για να περάσουν

οι τουρκικές επιδιώξεις. Χαρακτηρίζει μάλι-

στα τις θέσεις των Βρετανών «τάχα συμβι-

βαστικές». Με άλλα λόγια, παίρνουν το

μέρος των Τούρκων (Foreign Office, Αρμο-

στής Λίλλι) και το παρουσιάζουν με διάφο-

ρες ερμηνείες ως... συμβιβασμό!

Να σημειώσουμε εδώ και κάτι που επα-

νέλαβε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης

στην ίδια συνέντευξη. Ότι η θέση των Τούρ-

κων για τη λύση του Κυπριακού πάντα

αυτή ήταν (δηλαδή, «δύο κράτη»), αλλά

προβαλλόταν συγκεκαλυμμένα. Για χρό-

νια αυτό γράφουμε στην «Ε», ότι το πε-

ριεχόμενο της λύσης είναι η ουσία και όχι

το περιτύλιγμα. Και ενιαίο κράτος να δεχτούν

οι Τούρκοι, αν οι πρόνοιές του δεν βασίζον-

ται σε διεθνώς παραδεδειγμένες δημοκρα-

τικές αρχές και αναφαίρετα ανθρώπινα και

πολιτικά δικαιώματα, θα είναι λύση θνησι-

γενής, θα καταρρεύσει. Γι’ αυτό – και πολύ

ορθά – ο Πρόεδρος προτάσσει στην εσω-

τερική πτυχή τη λειτουργικότητα και εφαρ-

μογή του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Για το

θέμα της διεθνούς πτυχής δεν πρέπει καν

να συζητούμε.

Εν πάση περιπτώσει, η διαπίστωση

είναι ότι η πολιτική της Βρετανίας βοη-

θά την Τουρκία και την αποθρασύνει στο

Κυπριακό. Δυστυχώς, εμείς – η Ομογένεια

στην Αγγλία – δεν έχουμε έναν... Μενέντεζ.

Πάει ο καιρός του αείμνηστου Ρόμπιν Κουκ,

της Πωλίν Γκρην. Τώρα αρκούμεθα να έχου-

με φιλοκύπριους βουλευτές, που εκφρά-

ζουν ευχές για λύση του Κυπριακού και για

διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων...

Ένας φιλοκύπριος βουλευτής εδώ, άλλος

εκεί. Δυστυχώς, δεν έχουν την τόλμη να

παρέμβουν αποφασιστικά και να επηρεά-

σουν τις εξελίξεις. Κάποιοι δεν έχουν ούτε

τη διάθεση.

Στη μια πλευρά «Εργατικοί Φίλοι της

Κύπρου», στην άλλη «Συντηρητικοί

Φίλοι». Και, το χειροκρότημα «πέφτει σύννε-

φο» στα ετήσια συνέδρια των κομμάτων...

Αλλά το Foreign Office κάνει την (τουρκι-

κή) δουλειά του.

Εξαρτάται, βέβαια, και από το τι ζητούμε

εμείς από τους βουλευτές, από τους

υπουργούς. Η «ήπια γραμμή», τα «θολά»

αιτήματα ίσως εκλαμβάνονται και ως

αδυναμία ή... ραγιαδισμός. Εάν μας θεω-

ρούν  ως... ευκολόπιστη λεία, ασφαλώς

και θα προσαρμόζουν ανάλογα την υπο-

στήριξή τους. Δεν μπορούν να ζητούν περισ-

σότερα από αυτά που εμείς ζητούμε από

τους ίδιους. Στην παρούσα συγκυρία,

υπάρχουν δυο-τρεις βουλευτές που έχουν

το τσαγανό να υψώσουν ανάστημα στο

Foreign Office και να θέσουν τον Ύπατο

Αρμοστή Στ. Λίλλι προ των ευθυνών του.

Πρέπει να τους το ζητήσουμε ευθαρσώς.

ΟΑναστασιάδης διαπίστωσε τον ύπου-

λο ρόλο της Βρετανίας και την εκθέ-

τει δημόσια με απερίφραστη επίκριση.

Παλαιότερα ο μ. Πρόεδρος Χριστόφιας είχε

πει ότι «η Βρετανία είναι ο κακός δαίμονας

της Κύπρου». Καιρός να συμβαδίσουμε κι

εμείς σ’ αυτό, χωρίς πολλά «σιουμαλίσμα-

τα» (θωπεύσεις).

“Ε”



«Ηοποιαδήποτε κίνηση αποδοχής των

αξιώσεων της Άγκυρας και του εκπρ-

οσώπου της στα κατεχόμενα, θα είναι εκτρ-

οπή από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφ-

αλείας των Ηνωμένων Εθνών και των όρων

εντολής του ΓΓ του ΟΗΕ. Θα πρέπει να υπάρ-

ξει μια λύση που να στηρίζεται στα ψηφίσμα-

τα, να οδηγεί σε λειτουργικό, βιώσιμο και

ομόσπονδο κράτος. Βιώσιμο και λειτουρ-

γικό και όχι θνησιγενές και να οδηγεί σε αυτό

που η Τουρκία έκανε ξεκάθαρο και με τις

προτάσεις που κατέθεσε στην Ατυπη Διά-

σκεψη στη Γενεύη», δήλωσε ο Πρόεδρος

της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Ανα-

στασιάδης.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημε-

ρίδα «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ» της Κύπρου, ο Πρόε-

δρος Αναστασιάδης αναφέρεται στις πρό-

σφατες ενέργειες της Τουρκίας στην Αμμόχω-

στο και ιδίως στην περίκλειστη περιοχή των

Βαρωσίων, στον ρόλο του ΓΓ του ΟΗΕ και τα

ψηφίσματα του ΣΑ, ενώ στέλνει μήνυμα προς

τη διεθνή κοινότητα για την στάση της ελληνοκυ-

πριακής πλευράς στις διαπραγματεύσεις για

το Κυπριακό:

«Το έχω καταστήσει σαφές ότι δεν τίθε-

ται θέμα να δεχτώ προαπαιτούμενα για να

πάω σε συνομιλίες. Από την ώρα που όπως

ζητούν, θα γίνει αναγνώριση κυριαρχικής ισότη-

τας, ή κυριαρχία ενός παράνομου μορφώμα-

τος, οι συνομιλίες θα είναι καταδικασμένες να

αποτύχουν. Στόχος τους είναι τα δύο κράτη. Πού

θα κάνουν υποχωρήσεις; Στα στρατεύματα;

Αφού θα είναι “κυρίαρχο κράτος”, θα μπορούν

να φιλοξενούν όποιους θέλουν. Στο θέμα των

εγγυήσεων; Θα πούν ότι οι εγγυήσεις είναι μόνο

για το δικό τους κρατίδιο, αλλά την ίδια ώρα δεν

θα παύουν να να αποτελούν απειλή για το άλλο

κρατίδιο. ‘Η στα θέματα των εδαφικών αναπρο-

σαρμογών για τα οποία βλέπουμε πώς συμπε-

ριφέρονται σήμερα στην Αμμόχωστο; Δεν θα

αποδεχθούν την οποιαδήποτε εδαφική αναπρο-

σαρμογή, με αποτέλεσμα να οδηγήσουν σε αδι-

έξοδο. Θα είναι τέτοιες οι αξιώσεις τους όσον

αφορά τους τρόπους διακυβέρνησης που θα

οδηγήσουν σε μια λύση μη λειτουργική για να

είναι καταδικασμένη να καταρρεύσει».

Σε ό,τι αφορά την Αμμόχωστο ο Ν. Αναστα-

σιάδης λέει χαρακτηριστικά:

«Από την πρώτη στιγμή είχαμε αντιδράσει

και κρούσαμε τον κώδωνα του κινδύνου. Επι-

σημαίναμε παντού και από τα πρώτα βήματα

πως οι ενέργειες και οι αποφάσεις τους προε-

τοίμαζαν μια νέα πολιτική όσον αφορά και τις

εδαφικές αναπροσαρμογές αλλά και την μορφή

λύσης του κυπριακού προβλήματος. Δεν πε-

ριοριστήκαμε σε καταγγελίες. Είναι σωρεία ενερ-

γειών που έκτοτε έγιναν, αλλά δυστυχώς εις ώτα

μη ακουόντων, του ΓΓ μη εξαιρουμένου ή των

εδώ αντιπροσώπων του που τον ενημέρωναν

κατά τρόπο που δεν ήταν αντικειμενικός».

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης σημειώνει, επίσης,

ότι δεν βλέπει να αναφέρεται στην έκθεση του

του ΓΓ του ΟΗΕ έστω ως πρόθεση να συγκα-

λέσει συνομιλίες. Και τονίζει ότι: «Εκεί όπου

λείπει η αντικειμενικότητα από την έκθεση

του ΓΓ και δεν διστάζω να το πώ είναι εκεί που

καταγράφει ότι οι εγγυήτριες δυνάμεις ήταν θετι-

κές, κάτι που είναι εντελώς ξένο προς την πραγ-

ματικότητα, αφού η Τουρκία επέμενε στη δια-

τήρηση των εγγυήσεων με δικαίωμα αναθεώ-

ρησης και όχι με ημερομηνία κατάληξης, ενώ η

Ελλάδα ήθελε την κατάργηση των εγγυήσεων

και την αποχώρηση των στρατευμάτων. Συνεπώς,

έπρεπε να αποδεχθώ κάτι που θα μετέτρεπε

την Κύπρο ή τους Τουρκοκύπριους ως ελεγχό-

μενο μέρος της Τουρκίας; Ενδεχομένως να

επέτρεπαν να λειτουργήσει για κάποιο χρονικό

διάστημα το συστημα, αλλά ό,τι συνέβη με την

ανάδειξη του Τατάρ, θα γινόταν εν συνεχεία για

ανατροπή ή μη λειτουργία του κράτους και ως

αποτέλεσμα θα ήταν η κατάρρευση».

Τέλος, ο κος Αναστασιάδης επισημαίνει ότι

υπάρχουν όρια: «Πιστεύω ότι σταδιακά και

με τα διαβήματα που γίνονται αλλά και τις

αυθαιρεσίες του Ερντογάν, εκτιμώ ότι κάποια

στιγμή ο Τούρκος πρόεδρος είτε θα υποχρ-

εωθεί να αναθεωρήσει τις πολιτικές του, ή

θα ευρεθεί χωρίς αμφιβολία εκτεθειμένος

σε κυρώσεις. Είτε τούτες αφορούν το Κυπρ-

ιακό, είτε αφορούν τις παρασπονδίες όπως

τις βλέπουν οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, είτε κάτι

που αφορά τη Ρωσία».

ΑΙΧΜΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΟΗΕ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: «Δεν δέχομαι τουρκικά
προαπαιτούμενα για να πάω σε συνομιλίες»

Κυρώσεις από
την ΕΕ για το

Βαρώσι ζήτησε ο
Ν. Αναστασιάδης

από τον Μισέλ
Ισχυρή ευρωπαϊκή απάντηση που θα αναστρέψει τις τελευ-

ταίες ενέργειες της Τουρκίας στην Αμμόχωστο ζήτησε ο Νίκος

Αναστασιάδης σε τηλεφωνική συνομιλία του με τον πρόεδρο

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 

Ο Σαρλ Μισέλ διαβεβαίωσε τον Κύπριο πρόεδρο ότι μετά τις

αποφάσεεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και η ΕΕ θα

αντιδράσει περαιτέρω αναλόγως.

Κατά την τηλεφωνική τους συνομιλία, ο πρόεδρος της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας ενημέρωσε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού

Συμβουλίου για τις τελευταίες προκλήσεις της Τουρκίας και τα

όσα συνέβησαν κατά την επίσκεψη του Ταγίπ Ερντογάν στα

Κατεχόμενα, και ειδικότερα για τις νέες έκνομες ενέργειες σε σχέση

με την περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου.

Από την πλευρά του ο κ. Μισέλ αναφέρθηκε στην πρόσφατη

συνομιλία του με τον Τούρκο Πρόεδρο, οπότε και είχε προβεί σε

συστάσεις προκειμένου να αποφευχθούν προκλήσεις από μέ-

ρους της Τουρκίας κατά την επίσκεψη του κ. Ερντογάν στην

κατεχόμενη Κύπρο.

Οι ανακοινώσεις του Ταγίπ Ερντογάν για μερικό άνοιγμα των

Βαρωσίων αυξάνουν τις εντάσεις, υπογράμμισε ο Πρόεδρος του

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, επισημαίνοντας ότι κατά

τη διάρκεια της επικοινωνίας που είχε με τον Πρόεδρο της Κύ-

πρου Νίκο Αναστασιάδη τόνισε την αλληλεγγύη προς την Κύπρο.

Ειδικότερα, μετά τη συνομιλία, ο Σαρλ Μισέλ σε ανάρτησή του

στο twitter αναφέρει:

«Υπογράμμισα την πλήρη αλληλεγγύη στην Κύπρο κατά

τη διάρκεια συνομιλίας με τον Νίκο Αναστασιάδη. Οι ανα-

κοινώσεις κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ταγίπ Ερν-

τογάν για άνοιγμα τμημάτων των Βαρωσίων αυξάνουν τις

εντάσεις και θέτουν σε κίνδυνο τις μελλοντικές συνομιλίες

επίλυσης. Η λύση δύο κρατών δεν υφίσταται. Είναι απαρ-

αίτητο να τηρούνται πλήρως τα σχετικά ψηφίσματα του

Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».
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Υποψήφιος Πρόεδρος της ΕΔΕΚ ο Γιώργος Βαρνάβα
Ο πρώην βουλευτής της ΕΔΕΚ

Γιώργος Βαρνάβα, με ανακοίνω-
σή του εξαγγέλλει την υποψηφιότ-
ητά του για Πρόεδρος του κινήματος
τονίζοντας «για να μπορέσει το Κίνημα

να διαδραματίσει τον καθοριστικό του

ρόλο και να επιτύχει τους στόχους

του στο εθνικό μας πρόβλημα και

στην κοινωνία, θα πρέπει να ενδυνα-

μωθεί και να αναπτυχθεί μέσα στην

ίδια την κοινωνία των πολιτών, της

οποίας η στήριξη είναι αυτή που θα

καθορίσει τον ρυθμιστικό του ρόλο».

Το Εκλογικό Συνέδριο θα διεξαχθεί
στις 24 και 31 Οκτωβρίου.

Στην ανακοίνωσή του ο κ. Βαρνά-
βα αφήνει ξεκάθαρες αιχμές και για
το κλίμα που επικρατεί στο κόμμα.
Αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Για να μπορέσει το Κίνημα να

διαδραματίσει τον καθοριστικό του

ρόλο και να επιτύχει τους στόχους

του στο εθνικό μας πρόβλημα και

στην κοινωνία, θα πρέπει να ενδυνα-

μωθεί και να αναπτυχθεί μέσα στην

ίδια την κοινωνία των πολιτών, της

οποίας η στήριξη είναι αυτή που θα

καθορίσει τον ρυθμιστικό του ρόλο.

Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν

μέσα στο ίδιο το Κίνημα δεν επικρα-

τεί η συναγωνιστικότητα, η αλληλεγ-

γύη, ο σεβασμός στην λειτουργία των

συλλογικών οργάνων, ο σεβασμός

στην αντίθετη άποψη, ο σεβασμός

στις αρχές και τις αξίες τις οποίες μας

μεταλαμπάδευσε ο Βάσος Λυσσα-

ρίδης, η ηθική και γενικότερα η ενό-

τητα ανάμεσα στα μέλη και τα στε-

λέχη του Κινήματος, η Δημοκρατία

και η διαφάνεια.

Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια

τίποτα από τα πιο πάνω δεν επικρά-

τησε μέσα στο Κίνημα, με αποτέλε-

σμα η εσωστρέφεια και η καταδίωξη

να είναι τα χαρακτηριστικά φαινόμε-

να τα οποία οδήγησαν στα μειωμέ-

να ποσοστά και στην αποψίλωση του

Κινήματος.

Απόδειξη, το γεγονός ότι ενώ το

Κίνημα στις βουλευτικές εκλογές 2011

έλαβε 8,93% και σε απόλυτο αριθμό

πέραν των 36,000 ψήφων, εκλέ-

γοντας 5 βουλευτές, στις εκλογές του

2016 μειώθηκε το ποσοστό στο 6,18%,

λαμβάνοντας 21,732 ψήφους, δηλα-

δή μια απώλεια πέραν των 14,000

ψήφων, εκλέγοντας μόνο 3 βουλευ-

τές. Στις πρόσφατες Βουλευτικές

Εκλογές, παρόλο του ότι το Κίνημα

κατήλθε σε συνεργασία με την

Συμμαχία Πολιτών, έλαβε 6,72% και

24,000 ψήφους, αποτυγχάνοντας

και στους τρεις στόχους τους οποίο-

υς έθεσε ενώπιον του, δηλαδή την

ένταξη του κόμματος στην τρίτη κατα-

νομή, την εκλογή το ολιγότερο 5 Βου-

λευτών – εξέλεξε 4 – και την δια-

τήρηση της τέταρτης θέσης, την οποία

για πρώτη φορά στην ιστορία του

απώλεσε. 

Εξαίρεση οι Ευρωεκλογές 2019,

όπου έλαβε 10,58% δημιουργώντας

την χρυσή ευκαιρία να κτίσει πάνω

σε αυτό το αποτέλεσμα και να απο-

ταθεί στην κυπριακή κοινωνία, η οποία

μαστίζεται καθημερινά από σκάνδα-

λα διαπλοκής και διαφθοράς. Αντί

αυτού, μπήκε σε μια ατέρμονη εσω-

στρέφεια με αποκορύφωμα την δια-

γραφή του Ευρωβουλευτή του Κινή-

ματος και την αντίδραση πολλών στε-

λεχών, τα οποία κάποια υπέβαλαν

τις παραιτήσεις τους από τα συλλο-

γικά όργανα στα οποία συμμετείχαν

και άλλα αποστασιοποιήθηκαν.

Οι διαγραφές, ο αποκλεισμός και

η περιθωριοποίηση στελεχών, οι

μονομερείς αποφάσεις του Προέ-

δρου με τους συνεπικουρούμενους

του, η λήψη αποφάσεων από ανα-

ρμόδια πρόσωπα του κύκλου του

Προέδρου, η υποβάθμιση των συλλο-

γικών οργάνων σε βαθμό που να

συνεδριάζουν σπάνια και να ενημε-

ρώνονται απλά για συμφωνίες που

ήδη υπεγράφησαν και για ήδη ειλημ-

μένες αποφάσεις, η καταστρατήγηση

του Καταστατικού του Κινήματος,

ακόμη και από τον ίδιο τον Πρόεδρο,

ο εκφοβισμός του έμμισθου προσω-

πικού και ως αποκορύφωμα η κατά-

χρηση κομματικών χρημάτων για

ίδιον όφελος από τον Οικονομικό 

Διευθυντή του Κινήματος, στενότα-

το συνεργάτη του Προέδρου, είναι η

σημερινή κατάσταση που επικρατεί

μέσα στο Κίνημα.

Άξιον απορίας είναι το γεγονός

ότι, παρόλες τις θετικές ενδείξεις για

την διάπραξη του αδικήματος και τις

προτροπές από στελέχη του Κινή-

ματος προς τον Πρόεδρο, προσω-

πικά απέστειλα γραπτή επιστολή χω-

ρίς να λάβω μέχρι σήμερα οποιαν-

δήποτε απάντηση, για απομάκρυν-

ση του Οικονομικού Διευθυντή από

τα καθήκοντα του, όχι μόνο δεν βρή-

καν θετική ανταπόκριση , το αντίθε-

το ο Πρόεδρος υπερασπίζεται δημό-

σια το εν λόγω άτομο, κάτι το οποίο

δημιουργεί πολλά ερωτηματικά.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο

πάνω και νιώθοντας το αίσθημα της

ευθύνης έναντι του Σοσιαλιστικού

Κινήματος μας, έναντι του Ιδρυτή του

Κινήματος Βάσου Λυσσαρίδη, έναν-

τι των ΕΔΕΚιτών αντιστασιακών που

έδωσαν την ζωή τους για την υπε-

ράσπιση της Δημοκρατίας, έναντι των

ιδεολόγων απλών μελών και στε-

λεχών του Κινήματος, οι οποίοι ανι-

διοτελώς και αφιλοκερδώς αγωνί-

στηκαν και πρόσφεραν τις υπηρεσίες

τους ώστε το Κίνημα να μεγαλώσει

και να προσφέρει μέσω της σοσια-

λιστικής του ιδεολογίας στην κυπρ-

ιακή κοινωνία, έναντι της Νεολαίας

του Κινήματος μας που οραματίζεται

ένα καλύτερο αύριο για όλους τους

νέους της Κύπρου, αποφάσισα όπως

στο επικείμενο Εκλογικό Συνέδριο

διεκδικήσω την θέση του Προέδρου

του Κινήματος».

ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΤΟΝ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟ ΓΙΑ
ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΦΗΝΕΙ
ΑΙΧΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ



Σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία

έστειλαν από την Αθήνα ο πρωθυπουργός

της Ελλάδος Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόε-

δρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Ανα-

στασιάδης κατά τη συνάντηση που είχαν την

Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης

κάλεσε τους Τούρκους να σοβαρευτούν και να

μη διανοηθούν να απειλήσουν ούτε σπιθαμή

ελληνικού εδάφους. Ο κ. Αναστασιάδης υπο-

γράμμισε ότι δεν θα υποκύψει στις τουρκικές

αξιώσεις και μαζί με την Ελλάδα θα εντείνουν

τον αγώνα τους στην ΕΕ, υποδεικνύοντας ότι

η Κύπρος δεν θα διστάσει να θέσει βέτο στις

σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρώπη. Οι δύο

άνδρες επιβεβαίωσαν με τις δηλώσεις τους τον

κοινό βηματισμός Ελλάδας και Κύπρου απέ-

ναντι στην τουρκική προκλητικότητα, με φόντο

τις αποφάσεις για άνοιγμα μέρους της περίκλει-

στης πόλης της Αμμοχώστου.

Ο κ. Μητσοτάκης άρχισε τη δήλωσή του,
σημειώνοντας ότι «η συνάντηση έρχεται στον

απόηχο της παράνομης επίσκεψης του Τούρκου

προέδρου στο κατεχόμενο βόρειο τμήμα της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας αλλά και των προκλητικών

εξαγγελιών σχετικά με την περίκλειστη πόλη των

Βαρωσίων».

«Οι νέες παράνομες τουρκικές ενέργειες στην

Κύπρο είναι απόλυτα καταδικαστέες», τόνισε, καθώς
«παραβιάζουν κατάφωρα τις σχετικές αποφάσεις

του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών

και περιφρονούν τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊ-

κού Συμβουλίου».

«Η καταδίκη των ενεργειών αυτών υπήρξε παγ-

κόσμια», επεσήμανε.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Έλληνας πρωθυπουργός

υποστήριξε πως οι εξαγγελίες του Τούρκου προέδρ-
ου ναρκοθετούν τις προσπάθειες επίλυσης του
Κυπριακού. «Ούτε λίγο ούτε πολύ η Άγκυρα ισχυρίζε-

ται ότι Αθήνα και Λευκωσία παρασύραμε όλη την

υφήλιο, ενώ θα έπρεπε να αναρωτηθεί πώς κατά-

φερε να θέσει όλη την υφήλιο απέναντί της», ανέ-
φερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα πορεύεται πάντα
μαζί με την Κύπρο και στηρίζει έμπρακτα της προ-
σπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας για ανα-
στροφή των όσων ανακοινώθηκαν για τα Βαρώσια.

Στη συνάντηση με τον κ. Αναστασιάδη εξετά-
στηκαν τα επόμενα βήματα και την επανέναρξη
των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, όπως
έκανε γνωστό, στη βάση των όσων προβλέπουν
οι αποφάσεις του ΟΗΕ.

«Οι τουρκικές αξιώσεις για αναγνώριση ισό-

τιμου διεθνούς καθεστώτος και κυριαρχικής

ισότητας της παράνομης αποσχιστικής οντότ-

ητας στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου ως

προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση των δια-

πραγματεύσεων καθώς και η λύση δύο χωρι-

στών κρατών είναι απαράδεκτες, αντίθετες ως

προς το διεθνές δίκαιο και απορρίπτονται επί

της αρχής», διαμήνυσε.
Αναφέρθηκε στην ιδιότητα της Κύπρου ως κρά-

τους-μέλους της ΕΕ, ξεκαθαρίζοντας ότι η ιδιότητα
αυτή ανήκει στην Κυπριακή Δημοκρατία όπως
εκπροσωπείται από τη νόμιμη κυβέρνησή της και
η ΕΕ δεν πρόκειται να δεχτεί ποτέ την αποσχιστι-
κή οντότητα, αν υπάρξει επιμονή στα διχοτομικά
σχέδια.

Μάλιστα, ανέφερε ότι το γεγονός αυτό το έχει
αντιληφθεί η πλειονότητα των γηγενών Τουρκο-
κυπρίων «οι οποίοι επιθυμούν να παραμείνουν

κομμάτι της ευρωπαϊκής οικογένειας και γι’ αυτό

διαδηλώνουν και γι’ αυτό αντιδρούν». 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ:
«ΣΟΒΑΡΕΥΤΕΙΤΕ…»

Παράλληλα, έκανε λόγο για σταθερή κλιμάκω-
ση από πλευράς Τουρκίας στην Κύπρο και για επι-
βεβαίωση των ευρύτερων βλέψεων στην περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου στη βάση του δόγμα-
τος της «Γαλάζιας Πατρίδας» το οποίο και χαρακ-
τήρισε βαθύτατα αναθεωρητικού και επιθετικού.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τουρκία στρέφεται όχι μόνο
κατά της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά και άλλων
χωρών της περιοχής.

Κατά τον κ. Μητσοτάκη, στη λογική αυτού του

δόγματος εντάσσεται και η έγκληση της Ελλάδας
από την Τουρκία για την αμυντική προστασία των
νησιών και έκανε λόγο για παραλογισμό. «Η Τουρκία

που εισέβαλε στην Κύπρο και κατέχει το 38%, που

έχει κηρύξει casus belliστην Ελλάδα, ισχυρίζεται

ότι απειλείται από την Ελλάδα», ανέφερε και κάλε-
σε για λίγη σοβαρότητα.

Έστειλε μήνυμα ότι «κάθε σπιθαμή ελληνικού

εδάφους και κάθε Έλληνας πολίτης έχει το ίδιο

δικαίωμα στην ασφάλεια και την άμυνα. Δεν

παραιτήθηκε η Ελλάδα από το υπέρτατο δικαίω-

μα της άμυνας».

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: «ΑΔΙΑΝΟΗΤΗ Η
ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ»

Στο ίδιο πνεύμα, ο πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, προανήγ-
γειλε πρωτοβουλίες κατά των αξιώσεων της Τουρκίας
και της τουρκοκυπριακής ηγεσίας στην Αμμόχω-
στο.

Είναι αδιανόητο να αναμένει κανένας ότι η ελληνο-
κυπριακή πλευρά μπορεί να αποδεχθεί τη δημιο-
υργία ενός μορφώματος, δηλαδή ενός ανεξαρτή-
του κράτους που θα ελέγχεται πλήρως από την
Τουρκία, τόνισε ο Κύπριος Πρόεδρος

«Πέραν της αυστηρής προεδρικής δήλωσης του

Συμβουλίου Ασφαλείας στις 23 Ιουλίου, σημειώσα-

με τη σημερινή εξίσου σημαντική δήλωση του Υπά-

του Εκπροσώπου της ΕΕ εκ μέρους του συνόλου

των κρατών. Αυστηρότατη όπως και εκείνη του

Συμβουλίου Ασφαλείας, μια στήριξη η οποία είναι

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ           

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «Ούτε σπιθ      
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Σκληρή κριτική στη Βρετανική πολιτική στο

Κυπριακό κάνει ο πρόεδρος Νίκος Αναστασιά-

δης χαρακτηρίζοντας τις προτάσεις της για το Κυ-

πριακό ως μη βοηθητικές, που στην ουσία εξυπη-

ρετούν τις τουρκικές επιδιώξεις για δύο κράτη.

Σε αποκαλυπτική συνέντευξή του στο Euronews

από την Αθήνα όπου βρισκόταν, ο κ. Αναστασιά-

δης, αφού επεσήμανε ότι πάντοτε απώτερος στόχος

της Τουρκίας, τον οποίο πρόβαλλε συγκεκαλυμμένα

ήταν η διχοτόμηση, είπε ότι η παρούσα αποθράσυνση

του Ερντογάν δεν είναι τυχαία. Υπονόησε ότι υπο-

δαυλίζεται από κάποιους και κατονόμασε τη Βρετανία

περίπου ως «ηθικό αυτουργό» αυτής της αποθρά-

συνσης καθώς και την ειδική αντιπρόσωπο του

ΓΓ του ΟΗΕ κυρία Σπέχαρ που λέει ότι τα ψηφίσμα-

τα «δεν είναι περιοριστικά».

Το σχετικό απόσπασμα της συνέντευξης Αναστα-

σιάδη είναι το ακόλουθο: 

Νίκος Αναστασιάδης: Δεν είναι μόνο απέναντι

στην Κύπρο που παρατηρούνται (φαινόμενα τουρ-

κικής επιθετικότητας) και στην Ελλάδα στο Αιγαίο,

αλλά και απέναντι στη Λιβύη, οι ίδιες έκνομες ενέρ-

γειες. Είχαμε με τη Συρία τα ίδια, με το Ιράκ, με το

Ναγκόρνο Καραμπάχ. Είναι μια νοοτροπία, η οποία

εκφεύγει πλέον του πλαισίου των Ηνωμένων

Εθνών, του διεθνούς δικαίου εν γένει. Όλα αυτά

κάποια στιγμή θα μετρήσουν, οι συμπεριφορές. Εκείνο

που θεωρούμε ότι θα μπορούσε να συμβάλει στην

αναστροφή και ανατροπή των δεδομένων είναι επι-

τέλους να επαναρχίσει ο διάλογος για μια λύση του

κυπριακού προβλήματος. Αυτό θα ήταν το πιο απο-

τελεσματικό. Το πρόβλημα είναι, ποια είναι η λύση

που επιδιώκουμε; Εμείς, πάντα μέσα στο πλαίσιο

των Ηνωμένων Εθνών, αυτό που επιδιώκουμε είναι

μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, όπως καθο-

ρίζουν ακριβώς οι αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών,

τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, οι όροι

εντολής του Γενικού Γραμματέα, κατ’ αντίθεση και

πάλι στη νεοφανή πρόταση για λύση στη βάση δυο

ανεξαρτήτων κρατών. Κάτι που θα πρέπει να πούμε

ότι είναι διαχρονική θέση της Τουρκίας. Συγκεκα-

λυμμένα δεν προεβάλλετο, τώρα πια έχουν αποθρ-

ασυνθεί και διεκδικούν κυριαρχία σ’ ένα μόρφωμα το

οποίο είναι υποτελές και δημιούργημα της Τουρκίας.

Euronews (Έφη Κουτσοκώστα): Παρόλα αυτά

η κυρία Σπέχαρ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του

ΟΗΕ, φέρεται να μίλησε για ψηφίσματα τα οποία

δεν πρέπει να είναι περιοριστικά, για να βρεθεί

ενδεχομένως κάποιο κοινό έδαφος ανάμεσα στις

δύο πλευρές.

Νίκος Αναστασιάδης: Δεν είναι τυχαία η απο-

θράσυνση του κυρίου Ερντογάν, γιατί υπάρχουν

ακριβώς κάποιοι, που έχουν την εντύπωση ότι μπο-

ρεί να μεταφράζουν ακόμη και τα Ψηφίσματα, την

καθαρότητα, εάν θέλετε ορθότερα, των ψηφισμάτων

των Ηνωμένων Εθνών. Ανάλογες ερμηνείες ή ανά-

λογες προσπάθειες, που δεν είναι μόνο από την κυρία

Σπέχαρ, αλλά υποβάλλονται από συγκεκριμένη χώρα,

για να βρεθεί τάχα ένας συμβιβασμός, δεν βοηθούν.

Έφη Κουτσοκώστα: Μιλάτε για τη στάση της

Βρετανίας;

Νίκος Αναστασιάδης: Ναι, δεν θα το αποκρύψω.

Ιδέες οι οποίες θεωρούνται τάχα γεφυρωτικές, οι

οποίες όμως εν τη ουσία ικανοποιούν σταδιακά αυτό

που η Τουρκία επιδιώκει. Με αποτέλεσμα αντί να πε-

ριορίζουν την αυθαιρεσία, αυξάνουν αντίθετα την

αναθεωρητικότητα, την επιθετικότητα, γενικότε-

ρα τις έκνομες ενέργειες.

ΣΦΟΔΡΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Ο Αναστασιάδης κατονομάζει τη Βρετανία ως
«ηθικό αυτουργό» της αποθράσυνσης Ερντογάν



απολύτως απαραίτητη κάτω από τις συνεχιζόμε-

νες συμπεριφορές της Τουρκίας», είπε ο Πρόεδρ-
ος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Το αντικείμενο του μεταξύ μας συντονισμού

εστιάζεται και στις δράσεις που από κοινού θα ανα-

λάβουμε ενόψει της νέας αξίωσης της Τουρκίας και

της Τουρκοκυπριακής ηγεσίας για την αλλαγή βάσης-

λύσης του Κυπριακού με την αναγνώριση κυρια-

ρχίας στο παράνομο υποτελές μόρφωμα από την

Τουρκία. Μια αξίωση που πρέπει να πω ότι είναι

κάθετα αντίθετη με το σύνολο των ψηφισμάτων των

Ηνωμένων Εθνών αλλά και των αποφάσεων του

Συμβουλίου Ασφαλείας και σίγουρα εκτός των όρων

εντολής του ΓΓ», τόνισε ο κ. Αναστασιάδης.

ΜΠΟΡΕΛ ΠΡΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ: 
«Ν’  ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΣΤΟ ΒΑΡΩΣΙ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΑ
ΛΑΒΟΥΜΕ ΜΕΤΡΑ»

Την «έντονη καταδίκη» της ΕΕ για τα «μονομε-
ρή βήματα της Τουρκίας και τις απαράδεκτες ανα-

κοινώσεις» του Ταγίπ Ερντογάν και του Ερσίν

Τατάρ στις 20 Ιουλίου εκφράζει με ανακοίνωσή
του εκ μέρους της ΕΕ, ο Ζοζέπ Μπορέλ.

Παράλληλα, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ,
επαναλαμβάνει ότι οι αρμόδιοι υπουργοί θα αξιο-
λογήσουν την κατάσταση, τονίζοντας ότι στις 25
Μαρτίου οι ηγέτες των κρατών-μελών είχαν εκφ-
ράσει την αποφασιστικότητά της ΕΕ «σε περίπτω-

ση ανανεωμένων προκλήσεων και μονομερών ενε-

ργειών κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, να

χρησιμοποιήσει τα μέσα και τις επιλογές που έχει

στη διάθεσή της για την υπεράσπιση των συμφε-

ρόντων και των συμφερόντων των κρατών μελών

της, καθώς και για τη διατήρηση της περιφερεια-

κής σταθερότητας».

Ειδικότερα, η ανακοίνωση του Ύπατου Εκπρο-
σώπου της ΕΕ αναφέρει:

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει έντονα τα

μονομερή βήματα της Τουρκίας και τις απαράδε-

κτες ανακοινώσεις του Τούρκου Προέδρου και του

ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας στις 20 Ιου-

λίου 2021 σχετικά με το περαιτέρω άνοιγμα της

περίκλειστης πόλης των Βαρωσίων».

Η ΕΕ χαιρετίζει τη δήλωση του προέδρου του

Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών εκ

μέρους του Συμβουλίου στις 23 Ιουλίου 2021, και

ιδίως την καταδίκη του Συμβουλίου Ασφαλείας και

την έκφραση βαθιάς λύπης για τις μονομερείς ενέρ-

γειες στα Βαρώσια που έρχονται σε αντίθεση με τα

προηγούμενα ψηφίσματα και δηλώσεις του Συμβου-

λίου Ασφαλείας. Η ΕΕ ζητεί εξίσου την άμεση αντι-

στροφή αυτών των ενεργειών και την αντιστροφή

όλων των βημάτων που έγιναν στα Βαρώσια από

τον Οκτώβριο του 2020.

Η ΕΕ εξακολουθεί να καθοδηγείται από τα σχε-

τικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των

Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα Βαρώσια, ιδίως

το ψήφισμα 550 (1984) και το ψήφισμα 789 (1992),

τα οποία θεωρούν απαράδεκτες τις προσπάθειες

να κατοικηθεί οποιοδήποτε μέρος των Βαρωσίων

από ανθρώπους εκτός των κατοίκων της, και που

απαιτούν τη μεταφορά τής περιοχής αυτής στη

διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών. Δεν πρέπει να

πραγματοποιηθούν ενέργειες σε σχέση με τα

Βαρώσια που δεν είναι σύμφωνες με αυτές τις απο-

φάσεις. Ο πλήρης σεβασμός και η εφαρμογή των

αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

απαιτούν επίσης άμεσο τερματισμό των περιορι-

σμών που επιβάλλονται στην ελεύθερη κυκλοφο-

ρία της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων

Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP) στην περιοχή των

Βαρωσίων. Η ΕΕ εξακολουθεί να θεωρεί την κυβέρν-

ηση της Τουρκίας υπεύθυνη για την κατάσταση στα

Βαρώσια».

Παράλληλα, ο Ζοζέπ Μπορέλ επισημαίνει ότι
«η ΕΕ υπογραμμίζει για άλλη μια φορά την ανά-

γκη αποφυγής μονομερών ενεργειών κατά παρά-

βαση του διεθνούς δικαίου και των ανανεωμένων

προκλήσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να αυξή-

σουν τις εντάσεις στο νησί και να θέσουν σε κίνδυνο

τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για να βρεθεί κοινό

έδαφος μεταξύ των μερών για μια διαρκή διευθέτ-

ηση του Κυπριακού, σύμφωνα με σχετικά ψηφίσμα-

τα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

«Η ΕΕ παραμένει πλήρως δεσμευμένη για μια

συνολική διευθέτηση του Κυπριακού βάσει μιας

διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική

ισότητα, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του

Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και σύμφωνα με

τις αρχές με βάση τις οποίες ιδρύθηκε η ΕΕ. Επα-

ναλαμβάνει ότι είναι ζωτικής σημασίας η Τουρκία

να δεσμευτεί και να συμβάλει εποικοδομητικά στην

επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για μια συνο-

λική διευθέτηση, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσμα-

τα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η ΕΕ θα

συνεχίσει να υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθει-

ες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών»,

επισημαίνει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης
και καταλήγει:

«Οι υπουργοί θα εξετάσουν τις ενέργειες στην

επόμενη συνεδρίασή τους (το Σεπτέμβριο), σε

περίπτωση μη αντιστροφής των ενεργειών της

Τουρκίας, αντίθετες με τις αποφάσεις 550/84 και

789/92 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, σε

συνέχεια της δήλωσης των μελών του Ευρωπαϊ-

κού Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 2021, η οποία

επιβεβαίωσε την αποφασιστικότητα της ΕΕ, σε

περίπτωση ανανεωμένων προκλήσεων και μονο-

μερών ενεργειών κατά παράβαση του διεθνούς

δικαίου, να χρησιμοποιήσει τα μέσα και τις επιλο-

γές που έχει στη διάθεσή της για την υπεράσπιση

των συμφερόντων και των συμφερόντων των κρατών

μελών της, καθώς και για τη διατήρηση της περιφ-

ερειακής σταθερότητας».

ΠΩΣ ΑΛΛΑΞΕ Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Η αυστηρή Δήλωση Μπορέλ έγινε, ενώ ο ΥΠΕΞ
της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης βρισκόταν
στο Ισραήλ. Η Δήλωση των 27 της ΕΕ καθυστέρησε
λίγες μέρες διότι η Γερμανία ήθελε να υπάρξει ένα
ήπιο λεκτικό, στην ουσία ασαφούς επίκρισης της
Άγκυρας. Οι επαφές που είχε όμως ο Νίκος Χρι-
στοδουλίδης στο Ισραήλ, όσο κι αν φαίνεται παρά-
ξενο, επέδρασαν στο να καμφθούν τελικά οι γερ-
μανικές αντιρρήσεις. Η κινητοποίηση του πανίσχυρ-
ου Εβραϊκού Λόμπυ στη Γερμανία και οι κινήσεις
που έγιναν στο παρασκήνιο έφεραν αποτελέσμα-
τα.

ΘΕΡΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΟΥ
ΥΠΕΞ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ

H ισχυρή βούληση και επιθυμία της νέας κυβέρν-
ησης του Ισραήλ όχι απλώς για να συνεχίσει η
συνεργασία με την Κύπρο σε όλους τους τομείς,
αλλά και να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, διαπι-
στώθηκε μετά τη συνάντηση του Κύπριου Υπουρ-
γού Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη με τη νέα
Κυβέρνηση του Ισραήλ υπό τον Πρωθυπουργό
Ναφτάλι Μπένετ. Ο κ. Χριστοδουλίδης έγινε δε-
κτός και από τον πρόεδρο του Ισραήλ.

Τρία θέματα ξεχωρίζουν ιδιαίτερα από τις επα-
φές και συναντήσεις του ΥΠΕΞ με τη νέα κυβέρ-
νηση του Ισραήλ, τον Πρωθυπουργό, τον Πρόε-
δρο και τους Υπουργούς Εξωτερικών, Άμυνας,
Ενέργειας και Οικονομικών της χώρας.

Πρώτον, αναφορικά με τις διμερείς σχέσεις Κύ-
πρου - Ισραήλ,  διαπιστώθηκε η ισχυρή βούληση
και επιθυμία της νέας κυβέρνησης του Ισραήλ όχι
απλά για να συνεχίσει η συνεργασία μας σε όλους
τους τομείς αλλά και να ενισχυθεί ακόμη περισ-
σότερο. Όπως προκύπτει και από τη συνάντηση
του ΥΠΕΞ με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, η
ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της άμυνας,
της ασφάλειας, της ενέργειας, της οικονομίας, του
εμπορίου και του τουρισμού είναι προτεραιότητα.
Όπως αναφέρουν οι πηγές, είναι ξεκάθαρη η προ-
σήλωση και των δύο χωρών στην προστιθέμενη
αξία που έχει και για τις δύο χώρες η εμβάθυνση
της συνεργασίας σε όλους τους τομείς.

Δεύτερον, αναφορικά με τις περιφερειακές
εξελίξεις, οι προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας
στην Κύπρο και στην ανατολική Μεσόγειο ήταν στο
επίκεντρο όλων των συναντήσεων στο Ισραήλ.
Σύμφωνα με τις διπλωματικές πηγές, είναι εξαιρ-
ετικά σημαντικό ότι υπάρχει κοινή ανάγνωση με τη
νέα ισραηλινή κυβέρνηση αναφορικά με τις τουρ-
κικές προκλήσεις και τους στόχους της Τουρκίας
που επηρεάζουν αρνητικά και τις δυο χώρες. Όπως
αναφέρθηκε, η ξεκάθαρη δημόσια  τοποθέτηση

του Ισραηλινού ΥΠΕΞ για την ανησυχία που έχει
το Ισραήλ από με τις τουρκικές προκλήσεις στην
Κύπρο και η ανάγκη κοινής αντίδρασης, δείχνουν
με σαφήνεια πώς το Ισραήλ προσεγγίζει τις εξελίξεις.

«Ήταν κοινή η πεποίθηση πως θα πρέπει να

είναι συλλογική η αντίδραση και αντιμετώπιση των

τουρκικών προκλήσεων μαζί και με αλλά ομονο-

ούντα κράτη στην περιοχή που ανησυχούν από τις

τουρκικές κινήσεις, οι οποίες, ανάμεσα σε πολλά

αλλά αρνητικά, έχουν επιβαρυντικό αντίκτυπο και

για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περ-

ιοχή», σημειώνουν.
Τρίτον, όπως ανέφεραν οι πηγές, το Ισραήλ 

προσβλέπει στην Κυπριακή Δημοκρατία ως κρά-
τος-μέλος της ΕΕ για ενίσχυση των σχέσεων της
Ένωσης με το Ισραήλ. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο,
η Κύπρος θα ζητήσει το συντομότερο δυνατό
σύγκληση του Συμβουλίου Σύνδεσης Ισραήλ – ΕΕ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελευταίο Συμβούλιο
Σύνδεσης έγινε το 2012 κατά τη διάρκεια της Κυ-
πριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Επίσης, ως σημαντικό κρίνεται και το γεγονός
ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης του ΥΠΕΞ με
τον νέο Υπουργό Οικονομικών του  Ισραήλ συζητήθη-
κε και το θέμα της ανάγκης έναρξης διαπραγμα-
τεύσεων για συμφωνία αποφυγής διπλής φορο-
λογίας μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ. Αναμένεται να
γίνει τριμερής συνάντηση μεταξύ των Υπουργών
Οικονομικών Κύπρου, Ισραήλ και Ελλάδας για το
θέμα.

ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-
ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

Χθες Τετάρτη ο Πρόεδρος Αναστασιάδης  συμμε-
τείχε στις εργασίες της τριμερούς Συνόδου Κορυ-
φής Κύπρου - Ελλάδας - Ιορδανίας που πραγμα-
τοποιήθηκε στο Ζάππειο στην Αθήνα.

Την τριμερή Σύνοδο, πήραν μέρος ο Βασιλιάς
της Ιορδανίας Αμπντάλλα Β΄ και ο Πρωθυπο-
υργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης,

απασχόλησε, ανάμεσα σε άλλα, οι εξελίξεις στο
Κυπριακό και στην Ανατολική Μεσόγειο, ενεργει-
ακά ζητήματα, το Μεταναστευτικό και οι προσπά-
θειες για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορω-
νοϊού. Στη Σύνοδο συμμετείχαν από κυπριακής
πλευράς ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χρι-

στοδουλίδης, η Υπουργός Ενέργειας Νατάσα

Πηλείδου, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Μάριος

Πελεκάνος, ο Υφυπουργός Τουρισμού Σάββας

Περδίος και ο Πρέσβης της Δημοκρατίας στην
Αθήνα Κυριάκος Κενεβέζος.

Νωρίτερα χθες, στις 10 το πρωί, ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας απηύθυνε χαιρετισμό στην τελε-
τή έναρξης της Γενικής Συνέλευσης της Παγκό-
σμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού
που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή των Ελλήνων
(φωτό κάτω).

Το βράδυ της Τετάρτης, ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας απηύθυνε χαιρετισμό σε εκδήλωση που
διοργανώνει η ΑΗΕΡΑ, στο πλαίσιο του 99ου Συνε-
δρίου της, κατά την οποία τιμήθηκαν ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός της Ελλά-
δας.

         ΝΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΜΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

    αμή ελληνικού εδάφους στους Τούρκους»
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σταύρος Ιωαννίδης – ΓΤΠ
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Επίδειξη ισχύος με προκλητικές
θέσεις από την Άγκυρα 

Το καλοκαιρινό «μορατόριουμ» που

συμφωνήθηκε κατά τη συνάντηση

Μητσοτάκη – Ερντογάν στο περιθώριο

της Συνόδου του ΝΑΤΟ τον περασμένο

Ιούνιο δεν εμπόδισε την Άγκυρα να υπεν-

θυμίσει και να υπογραμμίσει τις πάγιες

θέσεις της για το Αιγαίο, την Κύπρο και

γενικότερα την ανατολική Μεσόγειο.

Φτάνοντας στη μέση του καλοκαιριού,
πράγματι η τουρκική κυβέρνηση συγκρά-
τησε την ορμή με την οποία 12 μήνες πριν
«όργωσε» ερευνώντας τη θαλάσσια πε-
ριοχή μεταξύ Ρόδου–Καστελλόριζου–Κρή-
της με το «Ορούτς Ρέις» και τον πολεμικό
στολίσκο που το συνόδευε, φτάνοντας μέχρι
και 6,5 μίλια από τις ακτές των ελληνικών
νησιών.

Παρ’ όλα αυτά δεν έλειψε ούτε φέτος, και
μάλιστα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, η
υπενθύμιση των τουρκικών θέσεων η οποία
διατυπώθηκε με σειρά από navtex και notam
που αμφισβητούσαν ελληνική κυριαρχία και
κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο και την
ανατολική Μεσόγειο.

Με τον τρόπο αυτό, η Άγκυρα υπογράμ-
μισε την προσήλωσή της σε μια πολιτική που
συνοψίζεται στη φράση που επανειλημμέ-
να έχει διατυπωθεί από την πολιτική ηγεσία
της γείτονος χώρας: «Τίποτε στην περιοχή

δεν μπορεί να γίνει ερήμην της Τουρκίας».

Η τουρκική ηγεσία, καθώς το περσινό καλο-
καίρι, ακολουθώντας (δίχως το παραμικρό
κόστος) μια «πειρατική πολιτική ισχύος» και
έχοντας, παρ’ όλα αυτά, φέρει στο τραπέζι
των συνομιλιών την ελληνική κυβέρνηση,
έσπευσε μέσα στο θέρος να υπογραμμίσει
και να υπενθυμίσει ποιες είναι οι θέσεις της
για Αιγαίο και Κύπρο.

Κύπρος με... δύο κράτη

Στους εορτασμούς της τουρκικής εισβο-
λής στην κατεχόμενη Κύπρο την περασμένη

Τρίτη (20/7) ο Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβε
ξεκάθαρα τη «νέα» τουρκική θέση περί ύπαρ-
ξης “δύο κρατών” στην Κύπρο.

Σε δηλώσεις μετά την πρωινή προσευχή
σε τζαμί της κατεχόμενης Λευκωσίας με αφορ-
μή την έναρξη του Μπαϊραμιού ο Τούρκος
Πρόεδρος υπογράμμισε: «Πλέον δεν θέλο-

υμε να λέμε “Βορράς–Νότος”, πλέον λέμε

“Τουρκοκυπριακό” (κράτος). Έτσι πλέον

το βλέπουμε κι έτσι θα συνεχίσουμε από

εδώ και στο εξής».

Κατά τη διάρκεια της φιέστας τόσο ο Πρόε-
δρος της Τουρκίας, όσο και ο ηγέτης του ψευ-
δοκράτους Ερσίν Τατάρ, παρουσίασαν ως
βεβαιότητα την επικείμενη αναγνώριση της
«Βόρειας Κύπρου» από το Αζερμπαϊτζάν.

«Δεν υπάρχει κανένας δισταγμός επ’ αυτού.

Το συζητάμε συνεχώς με τον αδερφό μου

Ιλχάμ Αλίγεφ (σ.σ.: Πρόεδρος Αζερμπαϊ-
τζάν)», δήλωσε επί του θέματος ο Ερντογάν,
ενώ ο Τατάρ συνθηματολόγησε λέγοντας:
«Τουρκία – Αζερμπαϊτζάν – ΤΔΒΚ συνιστούν

ένα έθνος, τρία κράτη».

Τα μάτια στο Αιγαίο

Λίγες ημέρες πριν από την τουρκική φιέ-
στα στα κατεχόμενα, η Άγκυρα φρόντισε να
υπενθυμίσει στη διεθνή κοινότητα (και την

Αθήνα προφανώς) κάποιες από τις θέσεις
της για το Αιγαίο.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος αντιπρόσωπος
στον ΟΗΕ με επιστολή του στον Οργανισμό
διατύπωσε τις τουρκικές διαμαρτυρίες για
τις «ελληνικές παραβιάσεις του καθεστώτος
αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του
ανατολικού Αιγαίου»,

Η επιστολή έχει την υπογραφή του Φερι-

ντούν Σινιρλίογλου, μόνιμου αντιπρόσω-
που της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη, και
απευθυνόταν στον γενικό γραμματέα, Αντό-

νιο Γκουτέρες. Στην εν λόγω επιστολή ο
Τούρκος διπλωμάτης, κατ’ εντολή της κυβέρν-
ησής του, κατηγορεί την Ελλάδα «για συνεχείς
και κατάφωρες παραβιάσεις» στο Αιγαίο και
στη Μεσόγειο.

Η απάντηση της Αθήνας ήταν άμεση. Με
επιστολή που απέστειλε η Ελληνίδα Μόνι-
μος Αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ προς τον
Γενικό Γραμματέα, η Ελλάδα υπογραμμίζει
ότι οι μονομερείς αιτιάσεις της Τουρκίας σχε-
τικά με το καθεστώς στρατιωτικοποίησης των
νησιών του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσο-
γείου, καθώς και η σύνδεση του καθεστώτος
αυτού με την ελληνική κυριαρχία, είναι παν-
τελώς αβάσιμες, αστήρικτες, καθώς και νομι-
κά και ιστορικά λανθασμένες.

Σήκωσε ψηλά την Ελλάδα 

ο Γιάννης Αντετοκούνμπο 

Με την κατάκτηση του πρωταθλήματος του ΝΒΑ, με σπουδαία μάλι-

στα εμφάνιση, ο Γιάννης Αντετοκούμπο «ανέβασε» την Ελλάδα όσο

ψηλότερα γίνεται. Διαφημίζοντάς την, όσο κανείς άλλος, στα τέσσε-

ρα σημεία του πλανήτη. Ωστόσο, ακόμη πιο σημαντικό ήταν το μή-

νυμα που εξέπεμψε αμέσως μετά την επιτυχία του. «Αυτή η επιτυχία

πρέπει να κάνει τους πάντες να πιστέψουν στα όνειρά τους. Όταν δεν

νοιώθετε καλά, να πιστεύετε αυτό που κάνετε, να συνεχίσετε να δου-

λεύετε», σημείωσε. Κάνοντας μια σύντομη αναδρομή από την Ελλά-

δα και τα Σεπόλια, όπου μεγάλωσε, μέχρι τις ΗΠΑ και το αμερικάνι-

κο όνειρο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είπε χαρακτηριστικά: «Πριν από

οκτώμισι χρόνια δεν γνώριζα την επόμενη κίνησή μου. Η μητέρα μου

πουλούσε πράγματα στους δρόμους. Τώρα είμαι στην κορυφή. Είμαι

ευλογημένος». 

Άξιον αναφοράς το γεγονός ότι ο σπουδαίος αυτός μπασκετ-

μπολίστας, παρά τη μεγάλη επιτυχία του, παραμένει σεμνός και προσ-

γειωμένος. Και αυτό είναι ένα ακόμη μήνυμα προς τους νέους και την

ελληνική κοινωνία γενικότερα. 

Αγοράσαμε τουρκικά προϊόντα, 

αξίας άνω του 1 δις!

Ανακοινώθηκε πως τους έξι πρώτους μήνες του έτους, αυξήθηκαν

οι εξαγωγές της Τουρκίας προς την Ελλάδα. Η Τουρκία, στο εξάμηνο

Ιανουαρίου-Ιουνίου 2021, πραγματοποίησε εξαγωγές αξίας 1.265.673

δολαρίων. Μετά τη Συρία, η Ελλάδα ήταν η δεύτερη χώρα σε εισα-

γωγές από την Τουρκία. Σε σχέση με πέρυσι, τους πρώτους έξι μήνες

υπήρξε μια αύξηση 51,7% στα προϊόντα που προμηθεύτηκε η Ελλά-

δα από την Τουρκία. Εξετάζοντας την κατανομή των εξαγωγών της

Τουρκίας στην Ελλάδα σε έξι μήνες, ανά τομείς, κατατάσσεται πρώτος

ο τομέας «χημικές ουσίες και προϊόντα». Ο τομέας αυτός ακολου-

θείται από τους τομείς «σπόροι, όσπρια, ελαιούχοι σπόροι και προϊόν-

τα» και τον χάλυβα. 

Τι να συμβουλεύουν, άραγε, οι ιερείς…

…τους πιστούς που καταφεύγουν σε αυτούς για το αν πρέπει να

εμβολιαστούν ή όχι; Διαβάστε:

Πατήρ Αγαθάγγελος: «Κανέναν δεν μπορείς να επηρεάσεις, οι άνθ-

ρωποι έχουν ήδη προσανατολιστεί».

Πατήρ Δαμιανός, λειτουργός στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτό-

κου Ακροποτάμου, στη Θεσσαλονίκη: «Ζητάτε από μένα να πω κάτι

που δεν είναι αντικείμενό μου, επί θεμάτων σώματος εγώ δεν έχω

άποψη, δεν πρέπει να έχω άποψη». 

Ιεροκήρυκας στη Νότια Ελλάδα: «Δεν είμαστε γιατροί, είμαστε για-

τροί της ψυχής. Δεν αρνείται κανείς ότι η Εκκλησία επηρεάζει. Στην

Ελλάδα ο κόσμος πιστεύει – οι Χριστιανοί που υπάρχουν, φυσικά και

εμπιστεύονται την Εκκλησία». 

Στα χαμηλά έχει καθηλωθεί 

ο τουρισμός μας

Σε 2.300.000 περίπου ανέρχονται οι τουρίστες που έχουν επισκε-

φθεί την Ελλάδα μέχρι τώρα, όπως ανακοίνωσε η υφυπουργός Του-

ρισμού Σοφία Ζαχαράκη. Για μία ακόμη χρονιά πρωταγωνιστεί η Γερ-

μανία με 412.000 αφίξεις, ενώ από την Πολωνία μέχρι τώρα έχουν

έλθει 202.000, έναντι 295.000 το 2020. Σε ό,τι αφορά την αγορά των

ΗΠΑ, ήλθαν 100.000 τουρίστες. Το 2020 η εισερχόμενη ταξιδιωτική

κίνηση ήταν μειωμένη κατά 78,2% σε σύγκριση με το 2019, με 7.406.000

αφίξεις έναντι 34.005.000!

Απορίες στη Μύκονο…

Αυτό που συνέβη στη Μύκονο δημιουργεί απορίες και ερωτήμα-

τα. Καθώς η κυβέρνηση ήταν που διατυμπάνιζε, στην προσπάθειά

της να τρέξει ακόμα περισσότερο η επιχείρηση «Ελευθερία», ότι πλέον

δεν θα υπάρξουν άλλα οριζόντια μέτρα για όλους. Δηλαδή, ακριβώς

το αντίθετο από ό,τι εφαρμόστηκε στο «νησί των ανέμων», με εμβο-

λιαστική κάλυψη που ξεπερνά το 90% σε κατοίκους και εργαζόμε-

νους στον τουρισμό. 

Και τώρα γεννάται και ένα ακόμη ερώτημα: Φτάνουν αυτές οι λίγες

μέρες ενός ιδιότυπου λοκντάουν, για να μειωθούν τα κρούσματα του

κορωνοϊού; 

Φ.Χαρ.

Σ Χ Ο Λ Ι ΑΣ Χ Ο Λ Ι Α

“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,

να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”
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ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Β. ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Τον Αύγουστο
αρχίζουν οι εμβολιασμοί

παιδιών 12-15 ετών

Την ανερξαρτητοποίησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του

ΜεΡΑ25 με ανακοίνωσε η βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης, Κωνσταν-

τίνα Αδάμου (φωτό).

Σε επιστολή της καταγ-

γέλλει την ηγεσία του κόμ-

ματος για αντιδημοκρατική

και αυταρχική συμπεριφο-

ρά, ενώ υποστηρίζει ότι

«προσωπικά δεν μπορώ

να υποστηρίξω ένα κόμμα

που μεταμφιέζεται σε κάτι

που δεν είναι. Ένα κόμμα

που διακηρύττει την αμε-

σοδημοκρατία και την ισό-

τητα και την υπεράσπιση των αδυνάμων αλλά κάνει πράξη τον αυταρ-

χισμό και προβαίνει σε αυθαίρετες αντιδημοκρατικές πρακτικές».

Υπενθυμίζεται πως ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος Γιάνης

Βαρουφάκης με επιστολή προς την Πολιτική Γραμματεία του ΜεΡΑ25

ζητούσε την παραπομπή της βουλευτού στην Επιτροπή Δεοντο-

λογίας προκειμένου να ελεγχθεί για «αντιδεοντολογική συμπεριφο-

ρά»...

Το άνοιγμα της πλατφόρμας για
τον εμβολιασμό των παιδιών ηλικίας
12-15 ετών μέσα στον Αύγουστο
προανήγγειλε ο υπουργός Υγείας,
Βασίλης Κικίλιας. 

«Έχει εγκριθεί η χορήγηση του

εμβολίου σε παιδιά ηλικίας 12-15

ετών και θα ανακοινωθεί άμεσα,

μέσα στον Αύγουστο, ο τρόπος

που θα μπαίνουν στην πλατφόρ-

μα. Οι γονείς αποφασίζουν αν θα

εμβολιάσουν τα παιδιά τους», δήλω-
σε χαρακτηριστικά. 

Σε ό,τι αφορά στους εφήβους που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα
15-17 ετών, τόνισε ότι σε σύνολο 300.000 έχουν προγραμματιστεί
30.000 ραντεβού προσθέτοντας ότι «πηγαίνοντας προς την έναρξη

της σχολικής περιόδου θα αυξηθεί κι άλλο αυτός ο αριθμός». 

Ερωτηθείς για τη μετάλλαξη Δέλτα, ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι έχει
κυριαρχήσει σε ένα ποσοστό άνω του 75%-80% σε όλη την Ελλάδα
και πάνω από 90% σε κάποια νησιά και τουριστικούς προορισμούς.
«Είναι μια επιθετική μετάλλαξη κι έχει αποτελέσματα που είναι επικίνδυνα

για την υγεία, ειδικά των πολιτών που είναι σε ευπαθείς ομάδες»,

σημείωσε. 

Βουλευτής του «Μέρα 25» 
ανεξαρτητοποιείται 
κατηγορώντας τον 

Βαρουφάκη για αυταρχισμό
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

1. Η Αγγλία, ως κυρίαρχη πια ναυτική δύναμη, εξα-

σφάλισε σημεία κλειδιά για τη ναυσιπλοΐα, όπως ήταν

η Μάλτα, τα Επτάνησα και η Ελιγολάνδη στα ανοικ-

τά της Δανίας. Θεωρώντας δε τη Γαλλία ως κύρια απει-

λή για τη διαταραχή της ισορροπίας δυνάμεων στην

Ευρώπη, εισηγήθηκε τη δημιουργία του Βασιλείου

της Ολλανδίας στο οποίο προσαρτήθηκαν το Βέλγιο

και το Λουξεμβούργο. Οι δε Πρώσοι συμφώνησαν να

κρατήσουν μόνο ένα μέρος των εδαφών της Πολωνίας

σε αντάλλαγμα τη Σαξονία, οπότε τελικά δημιουργήθηκε

ένα μικρό Πολωνικό κράτος με συνταγματικό ηγεμό-

να τον τσάρο της Ρωσίας. Ταυτόχρονα, όμως, και

συγκεκριμένα τον Ιανουάριο 1815, ο Μέττερνιχ της

Αυστρίας, μαζί με τους εκπροσώπους της Αγγλίας και

της Γαλλίας, υπέγραψαν μυστική συμφωνία να κηρύξουν

πόλεμο εναντίον της Ρωσίας εάν παραστεί ανάγκη.

και όλα αυτά οδήγησαν τελικά στη δημιουργία της

«Ιερής Συμμαχίας» τον Σεπτέμβριο 1815.

Γράφει 

ο εκπαιδευτικός 

Χάρης 

Μεττής

Όσο, τώρα, αφορά τα Επτάνησα, η Αγγλία απαίτησε

στο Συνέδριο, χωρίς όμως και να γίνει δεκτό το αίτημά

της, όπως: (α) «Η Επτάνησος μετά των εξαρτημάτων

αυτής (νησίδια) θα κατέχονται του λοιπού διά παντός

και κατ’ αποκλειστική κυριαρχία εν ονόματι του βασι-

λέως της Αγγλίας. (β) Η Αγγλία παρέχει τις υποσχέ-

σεις ότι θα εγκαθιδρύσει σ’ αυτήν μορφή κυβέρνησης

ικανής ώστε να εξασφαλίζει πολιτική ελευθερία κ.λπ.

Και (γ) Όλα τα έξοδα των στρατευμάτων, τα οποία θα

εγκατασταθούν εις τας νήσους αυτάς και θα εξασφ-

αλίζουν την προστασία των θα επιβαρύνουν τους

κατοίκους αυτών». Η δε κατοχή των Ιονίων Νήσων

διάρκεσε από τις 5 Νοεμβρίου 1815 μέχρι την ένωσή

τους με την Ελλάδα το 1864.

2. Η Πρωσία εκτός από την προσάρτηση της Ρηνανίας,

η οποία αποτελούσε γαλλικό προτεκτοράτο, αύξησε

τη δύναμή της ώστε να εξισορροπήσει εκείνη της Γαλ-

λίας όταν το Βασίλειο της Σαρδηνίας προσάρτησε τη

Γένοβα και τη Σαβοΐα.

3. Η Αυστρία ανέκτησε και πάλι την βόρεια Ιταλία,

παίρνοντας τη Λομβαρδία, τη Βενετία, την Τεργέστη

και τις Δαλματικές Ακτές, αυξάνοντας έτσι με 4.6 εκα-

τομμύρια τον αριθμό των υπηκόων της, ενώ ταυτόχρ-

ονα είχε τη δυνατότητα να προεδρεύει στη χαλαρή

συνομοσπονδία των 39 τότε γερμανικών κρατιδίων.

4. Η επιθυμία της Ρωσίας να διατηρήσει την Πολωνία

υπό την κηδεμονία της δεν ικανοποιήθηκε απόλυτα

επειδή μέρος των πολωνικών εδαφών καταχωρήθη-

καν στην Αυστρία και άλλα στην Πρωσία, με τελικό

αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα μικρό Πολωνικό

κράτος με συνταγματικό ηγεμόνα τον Τσάρο.

Αποφασίστηκαν, επίσης, η ανεξαρτητοποίηση της

Ελβετίας, η καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων στην

Αυστρία, η ανακήρυξη του Βασιλείου του Αννόβε-

ρου και η ονομασία ως “ελεύθερης πόλης” για την

Κρακοβία. Ενώ τον Ιανουάριο 1815, μετά από πρω-

τοβουλία του Μέττερνιχ, οι αντιπρόσωποι Αυστρίας,

Αγγλίας και Γαλλίας υπέγραψαν μυστική συμφωνία

να κηρύξουν πόλεμο εναντίον της Ρωσίας εάν παρα-

στεί ανάγκη. Στις 26 Σεπτεμβρίου 1815, όμως, μετά

από εισήγηση του Αλέξανδρου Α΄ της Ρωσίας, ο οποίος

επιθυμούσε ειλικρινά τη σύμπηξη μιας απόλυτα φιλει-

ρηνικής χριστιανικής οργάνωσης (πρότυπο δηλαδή

της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης) δημιουργήθηκε

και η «Ιερή Συμμαχία», την οποία υπέγραψαν από μέρ-

ους της Ρωσίας ο τσάρος Αλέξανδρος Α΄, από μέρους

της Αυστρίας ο Αυτοκράτορας Φραγκίσκος Α΄ [(1768-

1835), Αυτοκράτορας (1804-2/3/1835)], και από μέ-

ρους της Πρωσίας ο βασιλέας Γουλιέλμος Γ΄ [(1770-

1840), βασιλέας (1797-7/6/1840)]. Μετά από λίγο

προσχώρησε ως μέλος και η Αγγλία, ενώ με την επι-

μέρους συνθήκη «Aix la Chapelle» (σημερινό Άαχεν)

προσχώρησε και η Γαλλία τον Οκτώβριο 1818. 

Εκείνο, όμως, το οποίο ενδιαφέρει εμάς ιδιαίτερα

είναι η στάση, την οποία ακολούθησαν οι Σύνεδροι

αναφορικά με το ζέον εθνικό θέμα της Ελλάδας. Η

Αγγλία, όπως είδαμε, παρέμεινε κυρίαρχη των Ιονίων

Νήσων παρόλο που είχε όντως συμβάλει στην καλλι-

έργεια τουλάχιστον των γραμμάτων. Αρκεί δε να ανα-

φέρουμε εδώ τον μεγάλο Άγγλο φιλέλληνα Frederick

North (1766-14/10/1827), γνωστό δε μετά το 1817 ως

Lord Guildford, ο οποίος όχι μόνο έγινε Ελληνορθ-

όδοξος, αλλά το 1824 ίδρυσε και την Ιόνιο Ακαδημία,

η οποία και υπήρξε το πρώτο άριστα οργανωμένο πανε-

πιστήμιο στην ελεύθερη Ελλάδα. Προέβαλε, μάλιστα,

την Ελλάδα όσο λίγοι άλλοι φιλέλληνες. Εκτός, όμως,

της κατοχής των Ιονίων νήσων από την Αγγλία, υπήρ-

ξε και η ακόλουθη εξέλιξη, η οποία έστω και αν τελι-

κά δεν κατέληξε σε κάποια ευνοϊκή για την Ελλάδα

απόφαση, εντούτοις έφερε το Ελληνικό θέμα στο προσ-

κήνιο των Ευρωπαϊκών υποχρεώσεων υπέρ του υπό-

δουλου Ελληνισμού. 

Στο ως άνω «Συνέδριο της Βιέννης», συγκεκριμέ-

να, στη ρωσική αντιπροσωπεία, η οποία συνόδευε τον

Τσάρο Αλέξανδρο Α΄ συμμετείχαν, μεταξύ άλλων,

τόσο ο Υπουργός του των Εξωτερικών Ιωάννης

Καποδίστριας, όσο και ο υπασπισπιστής του και μετέ-

πειτα Αρχηγός της «Φιλικής Εταιρείας» Αλέξανδρος

Υψηλάντης. Ο δε Καποδίστριας, όταν έκρινε ότι ήταν

η πιο κατάλληλη στιγμή να θέσει υπόψη του Συνε-

δρίου το ζήτημα των υπόδουλων στους Τούρκους Ελλή-

νων, πλησίασε τον Τσάρο και του μίλησε ιδιαιτέρως

σχετικά με το θέμα της απελευθέρωσης των Ελλήνων

από την Οθωμανική δουλεία. Ένα θέμα, άλλωστε,

πολύ λεπτό, μιας και το εν λόγω Συνέδριο επιδίωκε,

όπως ισχυρίζονταν οι Σύνεδροι, την αποφυγή περαι-

τέρω πολεμικών συγκρούσεων, οι οποίες είχαν ταλαι-

πωρήσει την Ευρώπη για τόσα πολλά χρόνια. Ο

Καποδίστριας, όμως, προκειμένου να πείσει τον Τσάρο,

πρόσθεσε στην απόρρητη εκείνη συνομιλία τους,

μεταξύ άλλων, και τα εξής: «Οι Έλληνες, μετά τον Θεό,

θεωρούν προστάτη τους μόνο την ομόθρησκη Αυτοκρ-

ατορία (Ρωσία)». Οπότε και ο Τσάρος όχι μόνον επέτρε-

ψε στον Καποδίστρια να θέσει το ζήτημα σε μία από

τις συνεδριάσεις, αλλά και υποσχέθηκε ότι στη συνέχεια

θα αναλάμβανε εκείνος την όλη υπόθεση. Ο δε Καποδί-

στριας, στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση, απηύθυνε

την ακόλουθη δήλωση προς τους Συνέδρους: «Νομίζω

ότι χρέος των Μεγαλειοτάτων [Βασιλέων], είναι να

λάβετε οποιανδήποτε πρόνοιαν και διά το καταδυνα-

στευόμενον ελληνικόν έθνος παρά της Οθωμανικής

εξουσίας, το οποίον υποφέρει τόσους αιώνας τον τυ-

ραννικόν οθωμανικόν ζυγόν και το οποίον διακινδυνεύει

να πέση εις την τελευταίαν εξόντωσιν και τον μηδενι-

σμόν. Όθεν, δεν μου φαίνεται δίκαιον το να αδιαφο-

ρήσουν οι Βασιλείς».

Ο γνωστός, όμως, για τον ακραίο συντηρητισμό του

Υπουργός Εξωτερικών και αργότερα Καγκελλάριος

της Αυστρίας Κλέμενς Μέττερνιχ (1773-11/6/1859),

ο οποίος εκτελούσε και χρέη Γραμματέα του Συνε-

δρίου, απαντώντας στον Καποδίστρια με έντονο και

προσβλητικό τρόπο, είπε: «Κύριε Κόμη! Η Ευρώπη

δεν γνωρίζει Έλληνας, γνωρίζει την Οθωμανικήν Αυτο-

κρατορίαν υπό της οποίας την εξουσίαν είναι οι κατοι-

κούντες σ’ αυτήν Έλληνες. Διά τούτο φαίνεται, Κύριε

Κόμη, υποστήριξες τόσον, και άφησες εκτός Συνδέσμου

της Ιεράς Συμμαχίας, το απέραντον Οθωμανικόν Κρά-

τος, αλλά δεν θα επιτύχεις τας ελπίδας σου περί τούτων».

Οπότε, λοιπόν, και ο Τσάρος Αλέξανδρος Α΄, θεω-

ρώντας ότι η προσβολή εκείνη σε βάρος του αντιπρο-

σώπου του στρέφεται και εναντίον του, διέκοψε με

έντονη φωνή τον στομφώδη Μέττερνιχ λέγοντάς του:

«Οι Έλληνες διά της Θείας Πρόνοιας και της Ευρω-

παϊκής αιχμής ενόπλου βοηθείας θέλουν ελευθερωθεί

ταχέως και, συμφώνως προς τα αρχαία πατρογονικά

των δίκαια, θα μείνουν ελεύθεροι, αυτόνομοι και ανε-

ξάρτητοι!» Μετά από αυτά, ο Μέττεριχ δεν αντιμίλησε,

αλλά ούτε και ο Αλέξανδρος Α΄ επέμεινε στις απόψεις

του.

Τελικά, πάντως, και παρόλο που ο Νέσελροδ (1780-

1862), ως Υπουργός και αυτός των Εξωτερικών (1811-

1862) της Ρωσίας, είχε θέσει αντιπρόταση επί της

εισήγησης του Καποδίστρια και ακολούθησαν διάφ-

ορες ανταλλαγές απόψεων, όλα αποδείχθηκαν μάταια,

εκλήφθηκαν δε οι εν λόγω εισηγήσεις μόνο ως βολι-

δοσκοπήσεις των άλλων Ηγεμόνων επί του ελληνικού

ζητήματος χωρίς να ληφθεί οποιαδήποτε συγκεκρι-

μένη σχετική απόφαση.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΠΡΟΟΙΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821

Πανελλήνιες προεπαναστατικές 
«Εταιρείες» για την εθνική απελευθέρωση

από την οθωμανική δουλεία
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ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΒΑΣ 

Ο Δημήτριος (Μήτρος) Πέτροβας γεννήθηκε
το 1745 στη Μεσσηνία και πιο συγκεκριμένα στα
μέρη που σήμερα βρίσκεται το χωριό Άνω Μέλ-
πεια. Πατέρας του ήταν ο Αγγελής, γνωστός κα-
πετάνιος των Πελοποννησίων κλεφτών επί Ενε-
τοκρατίας. 

Γράφει

ο Σεραφείμ

Καραχάλιος

Ο «Μητροπέτροβας», όπως τον αποκαλούσαν
εν συντομία, ανατράφηκε στα δύσκολα χρόνια του
Οθωμανικού ζυγού και συντάχθηκε από μικρός
στα αντάρτικα ελληνικά σώματα που πολεμούσαν
στα βουνά. Το 1770 παίρνει μέρος στα Ορλωφικά
και διακρίνεται, ενώ λίγα χρόνια αργότερα θα ακο-
λουθήσει τους Κολοκοτρωναίους στις μάχες εναν-
τίον των Τουρκαλβανών στο Μοριά. Ο Μητρο-
πέτροβας πολεμούσε πάντοτε μαζί με τον Κων-

σταντίνο Κολοκοτρώνη και διατηρούσε δεσμούς
αδελφοποιίας με την οικογένειά του. Κολλητοί φίλοι
και ακατανίκητοι πολεμιστές τσάκιζαν τους Τούρ-
κους στις μάχες. 

Το 1785 οι μουσουλμάνοι οπλοφόροι του Πα-
σά, δολοφονούν τον φίλο του Κωνσταντίνο κι έτσι
ο Μητροπέτροβας αναλαμβάνει τη κηδεμονία του
νεαρού τότε γιού του, Θεοδωράκη! Ο έμπειρος
πολεμιστής στέκεται πατέρας και δάσκαλός του.
Ήταν ο πρώτος που τον έφερε σε επαφή με την
πολεμική τέχνη και την αγάπη για ένα ελεύθερο
έθνος! 

Παρά το προχωρημένο της ηλικίας του, ο Μη-
τροπέτροβας προετοιμάζεται για τον επικείμενο
αγώνα. Μυείται στη Φιλική Εταιρεία το 1819 και
λίγους μήνες μετά, στα 76 του χρόνια, μαζεύει στρ-
ατό και συντάσσει ένα εκλεκτό σώμα από παλαι-
ούς και νέους αγωνιστές. Με το ξέσπασμα της Επα-
νάστασης, μπαίνει από τους πρώτους στη Καλα-
μάτα, συμμετέχοντας δραστήρια στην απελευθέ-
ρωσή της στις 23 Μαρτίου 1821. Ακολούθησαν
καίρια χτυπήματά του στη βόρεια Μεσσηνία, όπου
συνέτριψε τις οθωμανικές Αρχές! Στη συνέχεια ακο-
λούθησε τον Θεοδωράκη στις μάχες στην Αρκαδία.
Ακούραστη παλληκαρήσια μορφή δεν λογάριαζε
από γεράματα και κόπωση!

Στη βαρυσήμαντη μάχη στο Βαλτέτσι, τον Μάιο
του 1821, ο γέρων Μητροπέτροβας, επικεφαλής
των όπλων Ανδρούσας και Λεονταρίου, συνέβαλε
όσο κανείς στην επιτυχία της! Τοποθέτησε τους άν-
δρες του στον δυτικό προμαχώνα του Ελληνικού
στρατοπέδου πλάι στους Κεφάλα, Μαυρομιχάλη

και Παπατσώνη, με αποτέλεσμα να κερδίσει στρα-
τηγικό πλεονέκτημα έναντι του εχθρού. Κατάφερε
τον κατάλληλο ανεφοδιασμό των αμυνόμενων
συμπολεμιστών του και κράτησε σθεναρή αντίσταση
εναντίον των Οθωμανών. 

Ο Κολοκοτρώνης, που τον είχε σαν πατέρα του,
τον συμβουλευόταν πριν από κάθε μάχη και ο Μη-
τροπέτροβας του ήταν αφοσιωμένος μέχρι θανά-
του και τον ακολουθούσε. Παίρνει μέρος στην άλω-
ση της Τριπολιτσάς και στην καταστροφή του
Μαχμούτ Δράμαλη στα Δερβενάκια τον Ιούλιο του
1822. Ασυναγώνιστος στη σκόπευση, προκάλεσε
πολύ μεγάλη ζημιά στο οθωμανικό ιππικό. Το 1823,
προς αναγνώριση της συνεισφοράς του, του απο-
νέμεται ο τίτλος του χιλίαρχου. 

Ο Μητροπέτροβας, πέρα από την αγέραστη
ψυχή του, διακρινόταν για τη σωφροσύνη του. Πα-
τρική φιγούρα για πολλούς αγωνιστές που τον απο-
καλούσαν «παππούλη». Συνετός και σοφός. Ο Νέ-
στωρ του αγώνα! Στους καταραμένους εμφυλίους
που ακολούθησαν ο Μητροπέτροβας δεν εγκατα-
λείπει τον Θεοδωράκη, με αποτέλεσμα να φυλα-
κιστεί από τους κυβερνητικούς στις φυλακές του
Προφήτη Ηλεία στην Ύδρα. Με την απόβαση του
Ιμπραήμ, όμως, στη Πελοπόννησο το 1825, ο γέ-
ροντας πολεμιστής θα αποφυλακιστεί και ως 
στρατηγός πλέον θα πάρει μέρος στον πόλεμο φθ-
οράς απέναντι στον Αιγύπτιο Πασά! 

Μετά την απελευθέρωση στήριξε με πάθος τον
Ιωάννη Καποδίστρια. Με τον ερχομό των «ελέω
Θεού βασιλέων», είδε τον “υιό” του, τον Θεοδωράκη,
να καταδικάζεται σε θάνατο από τους Αντιβασιλείς

της Βαυαροκρατίας. Μη μπορώντας να ανεχθεί τέ-
τοιο πράγμα, ξεσηκώνει ολόκληρη τη Μεσσηνία
εναντίον των Αρχών, τον Αύγουστο του 1834! Με-
τά την εξέγερση ακολούθησε σκληρή μάχη με 
τους Βαυαρούς αξιωματικούς στη Θουρία Μεσ-
σηνίας. Η κυβέρνηση συλλαμβάνει τους πρω-
ταίτιους και τους εκτελεί, πλην του Μητροπέτροβα
λόγω του προχωρημένου της ηλικίας του. Καταδι-
κάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκιση, όμως ύστερα από
την αναγνώρισή της προσφοράς του στον αγώνα,
αποφυλακίζεται από τον Όθωνα το 1836. Ύστερα
από όλα αυτά, επέστρεψε στη γενέτειρά του, όπου
απεβίωσε πλήρης ημερών το 1838, σε ηλικία 92
ετών! 

Ο «Μπάρμπας», όπως τον αποκαλούσε ο Κο-
λοκοτρώνης, θα μείνει αιώνια ξακουστός για τα
λεγόμενα «Ταμπούρια» του, τα οποία με τις εύστοχες
βολές των παλληκαριών του έστειλαν στο μαύρο
χώμα τους καβαλαραίους των βαρβάρων. 

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΛΑΠΟΥΤΑΣ

Ο Δημήτριος Πλαπούτας γεννήθηκε στο χωρ-
ιό Παλούμπα, της επαρχίας Γορτυνίας τον Μάιο
του 1786. Δευτερότοκος γιός της Κυράτσως Τζώρ-

τζη και του κλεφταρματωλού Κόλια Πλαπούτα.

Από τη πλευρά του πατέρα του προέρχεται από
αρβανίτικη καταγωγή και πιο συγκεκριμένα από
τους ξακουστούς για τη σκληρότητά τους Ντρέδες,
της Ηπείρου, που μετακινήθηκαν τον 14ο αιώνα
στη Πελοπόννησο. 

Ο Πλαπούτας έγινε από πολύ μικρός κλέφτης
και συνδέθηκε πολύ στενά με τους Κολοκοτρω-
ναίους. Μάλιστα, το 1803, σε ηλικία 17 ετών νυμ-
φεύεται τη Στεκούλα Κολοκοτρώνη, πρώτη ξα-
δέρφη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Τρία χρόνια
μετά τον γάμο του, συλλαμβάνεται μαζί με τον πα-
τέρα του από τους Οθωμανούς κατά τη διάρκεια
εκκαθαριστικών επιχειρήσεων εναντίον των κλε-
φτών. Μετά την απελευθέρωσή του, συνέχισε τον
κλέφτικο βίο του, ώσπου να μεταβεί στη Ζάκυνθο,
το 1811, ύστερα από λυσσασμένο κυνήγι των Τούρ-
κων. Εκεί, οι Βρετανοί στρατηγοί θα εκτιμήσουν τις
ικανότητές του και θα τον διορίσουν λοχαγό των
αγγλικών ταγμάτων στα Επτάνησα, θέση που δια-
τήρησε για περίπου έναν χρόνο. 

Επιστρέφοντας στη Πελοπόννησο, οι Τούρκοι
δείχνουν να μην τον έχουν ξεχάσει κι εξαπολύουν
και πάλι ανθρωποκυνηγητό εναντίον του, με απο-
τέλεσμα να επιστρέψει ξανά στη Ζάκυνθο το 1818.
Εκεί, θα ορκίσει την ζωή του αιώνια στην ελευθε-
ρία της πατρίδος και θα μυηθεί στη Φιλική Εταιρ-
εία! Για λογαριασμό του αγώνα θα ορκίσει στην
Εταιρεία δεκάδες αγωνιστές. Το 1821, ο ίδιος με
τον πατέρα του και τον μεγαλύτερο αδερφό του,
συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό ενόπλων και
κηρύττουν την επανάσταση στη Γορτυνία. Έκτοτε

ο Πλαπούτας συγκαταλέγεται στους αγωνιστές που

πολέμησαν κυριολεκτικά παντού, σε κάθε μάχη με

τον εχθρό! 

Πολέμησε σε μάχες στην Ηλεία, στη Πάτρα, στη

Κόρινθο και στο Άργος με χίλιους στρατιώτες. Δεν

άφησε άκαπνο βουνό για βουνό, πεδιάδα για πε-

διάδα! Υπό τις διαταγές του Θεόδωρου Κολοκο-

τρώνη διακρίθηκε στη μάχη στα Δερβενάκια και

στην άλωση της Τριπολιτσάς. 

Η τόλμη και η ανδρεία του μεταφέρονται από

στόμα σε στόμα, μεταξύ των αγωνιστών! Φιλοπό-

λεμος και ακούραστος! Όταν το φοβερό ασκέρι του

Δράμαλη εισέβαλε στη Πελοπόννησο, ήταν εκείνος
που πρώτος χτύπησε τον εχθρό και κινδύνευσε να
σκοτωθεί. Μετά την ήττα των Οθωμανών, ανέλα-
βε φρούραρχος του Ναυπλίου και το 1823 έλαβε
τον βαθμό του στρατηγού! 

Στον μαύρο εμφύλιο που ακολούθησε ο Πλα-
πούτας αρχικά στήριξε την κυβέρνηση Κουντου-

ριώτη κι εναντιώθηκε στον συγγενή και φίλο του
Κολοκοτρώνη, καθώς διατηρούσε μίσος με τους
Δεληγιάννηδες. Είχε μάλιστα ανάμειξη και στη
φυλάκιση του Γέρου του Μοριά, το 1825. Παρά τα
εμφύλια πάθη και τις κόντρες, όμως, ο Πλαπούτας
δεν σταμάτησε ποτέ να εργάζεται για το έθνος,
συμμετέχοντας σε όλες τις μάχες εναντίον του Ιμπρ-
αήμ στη Πελοπόννησο! 

Όταν ήρθε ο νέος Κυβερνήτης Ιωάννης Κα-

ποδίστριας, ο Πλαπούτας συντάχθηκε μαζί του
και είχε ενεργό συμμετοχή στο φιλορωσικό κόμμα.
Γενικότερα ο Δημήτρης Πλαπούτας ασχολήθηκε
με τη πολιτική, ύστερα από την απελευθέρωση. Το
1832 ορίστηκε από τη Γερουσία, μέλος της Διοι-
κητικής Επιτροπής όμως ένα χρόνο μετά θα κατη-
γορηθεί για συνωμοσία εναντίον του Βαυαρού βα-
σιλιά Όθωνα και στις 25 Μαΐου 1825 θα καταδικα-
στεί σε θάνατο, μαζί με τον Κολοκοτρώνη! Η ποι-
νή θα μεταβληθεί σε 20 χρόνια φυλάκιση, όμως
στη συνέχεια, τη μέρα της ενηλικίωσης του Όθω-
να, του αποδόθηκε χάρη και αποφυλακίστηκε το
1835. 

Την τριετία 1844-1847 θα γίνει βασιλικός υπα-
σπιστής και θα εκλεγεί βουλευτής, ενώ στα επό-
μενα χρόνια που ακολούθησαν θα γίνει Γερου-
σιαστής και θα του αποδοθεί τιμητικά ο βαθμός του
αντιστράτηγου. Σε μεγάλη ηλικία θα νυμφευθεί ξα-
νά και θα αποκτήσει μια κόρη, την Αθανασία. Ο
σπουδαίος αυτός αγωνιστής, που δεν φοβήθηκε
ποτέ τους Τούρκους και πέρασε όλη του τη ζωή
πολεμώντας, άφησε τη τελευταία του πνοή στον
οικογενειακό Πύργο των Πλαπουταίων, στη Πα-
λούμπα στις 27 Ιουλίου 1864. 

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

Ιστορικές Μνήμες

ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΡΩΩΝ ΜΝΗΜΗ

Οι ακούραστες ψυχές
του Aγώνα!

Ο Μητροπέτροβας Ο Πλαπούτας



Αυτές τις μέρες γίνεται πολύς λόγος, και

πάλιν, ως προς το γιατί τα Ηνωμένα

Έθνη δεν πιέζουν την Τουρκία να εφαρμό-

σει το ψήφισμα 550 του 1984 και το ψήφισμα

789 του 1992 σε σχέση με τα Βαρώσια. Μα,

κανένα ψήφισμα του ΟΗΕ, είτε της Γενικής

Συνέλευσης είτε του Συμβουλίου Ασφαλείας,

που εκδίδεται μέχρι σήμερα για το Κυπριακό

και που γράφουν οι «κηδεμόνες» Βρετανοί,

δεν έχει πρακτική αξία εφόσον δεν μπορεί

να εφαρμοστεί δίχως να συμφωνήσει η Το-

υρκία. Και η Τουρκία το γνωρίζει πρώτη και

καλύτερη, αντίθετα με τους για 47 χρόνια

άσχετους δικούς μας που ικανοποιούνται με

το… τίποτα!

Ορθώς έγραψε ο Δρ Γιάννος Χαραλαμπίδης

στην «Σημερινή» 25.7.2021 στο άρθρο του «Η

Αμμόχωστος είναι η αρχή: Νέες τουρκικές κινή-

σεις για ταφόπετρα στο Κυπριακό»: 

«Το κεφάλαιο7 και ο ΟΗΕ __ Ακόμη και στε-

λέχη της Κυβέρνησης καθώς και ξένοι διπλω-

μάτες των μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφ-

αλείας και της ΕΕ αντιλαμβάνονται ότι οι ρητο-

ρικές δηλώσεις, ακόμη και ένα νέο ψήφισμα του

Σ. Ασφαλείας, δεν μπορούν να αποτρέψουν την

τουρκική προέλαση, διότι το Κυπριακό δεν εμ-

πίπτει στο κεφάλαιο 7 και, ως εκ τούτου, δεν

υπάρχει η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων και

κόστους…»

Γιατί όμως κανένα ψήφισμα του Σ.Α για την

Κύπρο δεν εμπίπτει στο κεφάλαιο 7; Ποίος ευθύνε-

ται;

Το Βρετανικό Εθνικό Αρχείο ευτυχώς μας απο-

δέσμευσε πριν χρόνια και αυτή την λεπτομέρ-

εια της τραγωδίας της νήσου μας. Την απάν-

τηση την έχουμε ξεκάθαρη στα πρακτικά της

συνάντησης του τότε Σοσιαλιστή Βρετανού πρ-

ωθυπουργού Χάρολντ Γουίλσον, ηθικού αυτο-

υργού μαζί με τον τότε ΥΠΕΞ του Τζέιμς Κά-

λαχαν (James Callaghan) της τραγωδίας της

πατρίδας μας, ως το αποκορύφωμα των πρά-

ξεών του εις βάρος μας. Και υπέρ των τουρκικών

σχεδίων.

Στις 14 Αυγούστου 1974, ο τότε ΓΓ του ΟΗΕ

Κουρτ Βαλτχάιμ (K. Waldheim) συναντήθηκε

στο Λονδίνο με τον Βρετανό πρωθυπουργό Χά-

ρολντ Γουίλσον, (Harold Wilson) για να συνεν-

νοηθούν για τα περαιτέρω περί Κύπρου. Ο ΓΓ

του εξέφρασε την έκπληξή του για το μέγεθος

των παραχωρήσεων που ο Έλληνας Υπ. Εξω-

τερικών Γεώργιος Μαύρος και ο Γλαύκος Κληρίδης

ήταν διατεθειμένοι να κάνουν (στη Γενεύη 2).

Ήταν έτοιμοι να δεχθούν την αρχή της ομο-

σπονδίας, ακόμα και διευθετήσεις καντονίων.

Όμως, είχαν το δικαίωμα να έχουν χρόνο να δια-

βουλευθούν με τις κυβερνήσεις τους για τις λε-

πτομέρειες των τουρκικών προτάσεων..

Ο Γενικός Γραμματέας είπε ότι δεν πίστευε

πως το Συμβούλιο Ασφαλείας θα περνούσε Ψή-

φισμα που να έδινε εξουσία στα Ηνωμένα Έθνη

κάτω από το Κεφάλαιο 7 του Χάρτη.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Χάρολντ Γουίλσον

εισηγήθηκε ότι δεν θα ήταν σοφό να επιδιω-

χθεί τέτοιο ψήφισμα και το βρετανικό ψήφισμα,

που είχε περάσει εκείνο το πρωί, ήταν προσε-

κτικά μελετημένο ούτως ώστε να μην ζητεί κάτι

τέτοιο. Ίσως να χρειαζόταν να το ξανασκεφθούν

αν οι καταστάσεις άλλαζαν, π.χ. αν οι Τούρκοι

πήγαιναν πέρα των υποτιθέμενων στόχων 

τους και προσπαθούσαν να καταλάβουν ολό-

κληρη τη νήσο ή να ενεθάρρυναν μια γενική σφα-

γή των Ελληνοκυπρίων. Όμως, όπως είχαν τα

πράγματα, η βρετανική κυβέρνηση δεν έβλεπε

την ανάγκη για στρατιωτική δράση που μπο-

ρούσε είτε αυτή είτε τα Ηνωμένα Έθνη να πά-

ρουν εκείνη την ώρα ή σε επόμενο στάδιο! 

Εκείνη η συνεννόηση λοιπόν, είναι το θεμέ-

λιο των Bρετανών συγγραφέων (penholders)

για όλα τα ψηφίσματα του ΟΗΕ για το Κυπριακό.

Λοιπόν, μόνο αν οι Τούρκοι προχωρήσουν σε

μια… γενική σφαγή των Ελλήνων της Κύπρου

ίσως να ξανασκεφθούν να εκδώσουν ψήφισμα

κάτω από το Κεφάλαιο 7 του Χάρτη!!! 

Ενέργειες ΟΗΕ 

κάτω από το Κεφάλαιο 7

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ΟΗΕ, πληρ-

οφορούμαστε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του

ΟΗΕ επέβαλε κυρώσεις κάτω από το Κεφάλαιο

7 του Καταστατικού του Χάρτη σε διάφορες χώρ-

ες αλλά στον κατάλογο απουσιάζουν η Κύπρος

και η Τουρκία. Απότο 1966 π.χ. το Σ.Α έχει επι-

βάλει κυρώσεις στη Νότιο Ροδεσία, Νότιο Αφρ-

ική, πρώην Γιουγκοσλαβία (2), Αγκόλα, Ιράκ,

Ρουάντα, Σομαλία, Σουδάν, Νότιο Σουδάν, Al-

Qaida, Ταλιπάν…

Από την άλλη, έχουμε παραδείγματα επιβο-

λής στρατιωτικής δράσης με εξουσιοδότηση του

Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ κάτω από το

Κεφάλαιο 7, περιλαμβανομένης και της βίας που

χρησιμοποιήθηκε για να διώξουν τα κατοχικά 

ιρακινά στρατεύματα από το Κουβέιτ, που εγ-

κρίθηκε με το ψήφισμα 687 του 1991. Ως επίσης

το Ψήφισμα 1973 του 2011, το οποίο ενέκρινε

την επιβολή no-fly zone (ζώνη απαγόρευσης

πτήσεων) στη Λιβύη και την προστασία του

άμαχου πληθυσμού και περιοχές άμαχου πληθυ-

σμού που στόχευε το καθεστώς Καντάφι (Gaddafi)

και οι υποστηρικτές του.

Οι κύριες προϋποθέσεις για τις πιο πάνω ενέρ-

γειες περιλαμβάνονται στα Άρθρα 41 και 42 του

Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και αποτελούν

μέρος του Κεφαλαίου 7:

Άρθρο 41.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας μπορεί να αποφ-

ασίζει ποια μέτρα – που δεν συνεπάγονται χρη-

σιμοποίηση ένοπλης δύναμης – θα λαμβάνον-

ται για να εξασφαλίζουν την εκτέλεση των απο-

φάσεών του, και μπορεί να καλεί τα Μέλη των

Ηνωμένων Εθνών να εφαρμόζουν αυτά τα μέτρα.

Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν πλήρη ή μερι-

κή διακοπή των οικονομικών σχέσεων, των σιδη-

ροδρομικών, θαλάσσιων, εναέριων, συγκοινω-

νιών, των ταχυδρομικών, τηλεγραφικών, ρα-

διοφωνικών και άλλων μέσων επικοινωνίας,

καθώς και τη διακοπή διπλωματικών σχέσεων.

Άρθρο 42.

Αν το Συμβούλιο Ασφαλείας κρίνει ότι τα μέτρα

που προβλέπονται από το Άρθρο 41 θα ήταν

ανεπαρκή ή ότι έχουν αποδειχτεί ανεπαρκή,

μπορεί να προχωρήσει με αεροπορικές, θα-

λάσσιες ή χερσαίες δυνάμεις στην ανάληψη της

δράσης που θα ήταν αναγκαία για τη διατήρη-

ση ή την αποκατάσταση της διεθνούς ασφάλει-

ας και ειρήνης. Αυτή η δράση θα μπορούσε να

περιλαμβάνει στρατιωτικές επιδείξεις, αποκλει-

σμό και άλλες επιχειρήσεις αεροπορικών, θα-

λάσσιων ή χερσαίων δυνάμεων των Μελών των

Ηνωμένων Εθνών.

Μήπως θυμάται κάποιος να μας ενημερώσει

αν κάποια Κυβέρνηση της ΚΔ εξήγησε τα πιο

πάνω στον λαό; Ζήτησε ποτέ κυβέρνηση της ΚΔ

κυρώσεις κάτω από το Κεφάλαιο 7 εναντίον της

Τουρκίας; Ζήτησε ποτέ κυβέρνηση της ΚΔ στρ-

ατιωτική δράση εναντίον της Τουρκίας; Γνώρι-

ζαν οι κυβερνήσεις της ΚΔ, αυτές που πέρασαν,

γνωρίζει η σημερινή Κυβέρνηση της ΚΔ, το Υπο-

υργείο Εξωτερικών, την συνεννόηση μεταξύ Βρ-

ετανού Πρωθυπουργού Χάρολντ Γουίλσον και

ΓΓ του ΟΗΕ 14.7.1974 για μη έκδοση ψηφι-

σμάτων για το Κυπριακό κάτω από το Κεφάλαιο

7, εκτός και αν οι Τούρκοι προβούν σε ΓΕΝΙΚΗ

ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΚΥΠΡΙΩΝ; Αν ναι, γιατί

δεν διαμαρτυρήθηκε όλα αυτά τα χρόνια; Αν όχι,

από τότε που το δημοσιοποιήσαμε, τι έκανε, τι

θα κάνει; Θα προβεί έστω και τώρα σε διαμαρ-

τυρία εναντίον των Βρετανών;

Ουαί και αλίμονο. Αντίθετα οι Κύπριοι κυβερ-

νώντες και πλείστοι πολιτικοί προτιμούν να προ-

σποιούνται ότι τα αποδεσμευμένα ιστορικά βρε-

τανικά έγγραφα δεν υφίστανται! Κάποιοι μάλι-

στα εξασφαλίζουν πλαστά από την Αθήνα και

τα χρησιμοποιούν στον λεγόμενο «Φάκελο της

Κύπρου» για να μην χρησιμοποιήσουν τα γνή-

σια και έτσι να διατηρήσουν μύθους και πολιτι-

κο-κομματικές θεωρίες για να δικαιολογήσουν

τα άλλοθι τους…

Κανένας, για 47 χρόνια, δεν τόλμησε να ενοχλή-

σει τους Βρετανούς penholders, γνωρίζοντας

την φιλοτουρκική τους πολιτική. Δεν τόλμησε να

αμφισβητήσει τον ρόλο τους. Να απαιτήσει να

αναλάβει άλλη χώρα, ή άλλες χώρες και δεν διε-

ρωτήθηκε δημόσια γιατί κανένα ψήφισμα δεν

εκδίδεται κάτω από το Κεφάλαιο 7 του Κατα-

στατικού Χάρτη!

H ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΣΤΙΣ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 ΓΟΥΙΛΣΟΝ/ΒΑΛΤΧΑΪΜ

Ψήφισμα κάτω από το Κεφάλαιο

7 μόνο αν ξεκινήσει... γενική

σφαγή των Ελληνοκυπρίων!
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Της Φανούλας 

Αργυρού

Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου

Έχεις ευθύνη, Κύπριε
Έχεις ευθύνη, Κύπριε

Επανεπαύθης, Κύπριε άντρα, στον Γολγοθά σου...

Δεν απαιτείς δικαίωση για σπίτια και χωριά σου...

Τ’ αφήνεις όλα στον Θεό... Κι ο Θεός σε σένα...

Μηνά σου ευγενέστατος – Κινήσου δίχως Εμένα...

Μα πόσα χρόνια προσκυνά, το θαύμα Του γυρεύεις; 

Ζεις τη ζωή σου ανώφρελος... Τη Λευτεριά μαραίνεις.

Με τον ζυγό απόμεινες... Ο εχθρός αυτό το ξέρει. 

Σκέψου και βιάσου! Ο τράχηλος ζυγόν δεν υπομένει. 

Έχεις ευθύνη, η Λευτεριά τη δύναμή σου να’βρει.

Ποθεί για να μη μείνετε κατακτητού οι σκλάβοι. 

Μα πρέπει να φροντίσετε με θάρρος, νοημοσύνη.

Σημαία υψώστε – Ηρώων σας ορμή – καπατσοσύνη.

Πόθοι σας ν’ αντριέψουνε, θυσίες για ν’ αντέξουνε, 

να ζεσταθεί η άμοιρη με Ηλίου Δικαιοσύνη.

Συντρίμμια γύρω της... Τι άλλο να ελπίζει; 

Σαν έχει μείνει μόνη της... Είναι φιμωμένη.

Απελπισμένη... Τη δυστυχία της υπομένει...

Εμπρός, παιδιά! Με μια καρδιά! 

Σας τρομοκράτησαν θεριά1 Ώρα να ενωθείτε!

Πατρίδα και οικογένεια ελεύθερες να δείτε!

Μερσίνη MacFarland

Η Ωρίμανση της Ψυχής
Ο Μέγας Θερισμός, εν αναμονή,
Άγγελοι με ακονισμένα δρέπανα
Ανά χείρας, ίστανται σιωπηλοί
Αναμένοντες του Παντοδύναμου την εντολή …
Το φυτώριο της ψυχής
Ωριμάζει εν νυκτί,
Όπου τα ζιζάνια του σκότους
Προσπαθούν να υπερνικήσουν το Φως …
Ω συνέλεξε το μεγαλείο
Των ιδικών Σου,
Τα ώριμα φρούτα της Δόξης Σου!
Των ζώντων και κεκοιμημένων,
Των θαυμαζόντων και των εν αναμονή
Ω Κύριε
Η ατέρμων ιστορία των …
Προσευχόμεθα αιτούμενοι:
«Ω ψυχή της ψυχής μου,
Προστάτευσε αυτόν τον ιερό σκοπό
Διότι η ημέρα είναι λαμπρή
Καθώς πορευόμεθα προς το Φως,
Εις τους αιώνας των αιώνων».

Jo-Anne Colombo-Marinakis

Άγκυρα Σωτηρίας
Ψάχνω να έβρω μια γωνιά, κάπου να ξαποστάσω,

και ένα πέτρινο σκαλί – σαν το βρεγμένο το πουλί, 

να κάτσω να κουρνιάσω!

Με τον δικό μου εαυτό θέλω να συζητήσω,

να τον ρωτήσω να μου πεί – μέσα στην τρύπα πού’χω μπει,

πώς θα βγει – να ηρεμήσω!

Ένα ερώτημα βαρύ χρόνια με βασανίζει, 

καράβι ακυβέρνητο – πάντα σε ρεύμα αντίθετο,

προς βράχια αρμενίζει!

Μου λείπει το πηδάλιο, πυξίδα και τιμόνι,

πορεία και κατεύθυνση – η λογική και έμπνευση,

φωτιά, σφυρί, αμόνι!

Πού θά’βρω να προμηθευτώ Άγκυρα Σωτηρίας,

μέσα απ’ την τρύπα μου να βγω 

– σιγά προς πάνω ν’ ανεβώ,

σκαλιά Ελευθερίας!

Για να γλυτώσω απ’ τα δεινά, τα λάθη που’χω κάνει,

πρέπει να πιάσω πια στεριά – να βλέπω φως και ξαστεριά,

και ασφαλές λιμάνι!

Να μαζευτούνε τα σχοινιά – να διπλωθούνε τα πανιά, 

κι οι μηχανές να σβήσουν...

Οι δαίμονες κι ο πειρασμός – προσωπικός εγωισμός 

– τελείως ν’ ατονίσουν!

Να βρω την ηρεμία μου και ψυχική γαλήνη.

Κουράστηκα να καρτερώ – πριν αποθάνω να τη βρω,

Ζωής μου την Ειρήνη!!!

Ειρήναρχος Στεφάνου

«Η αξία της περιοχής δεν μπορεί να μετρηθεί σε ποσοστά. Η αξία της περιοχής

των “Βαρωσίων” σε οικονομική προοπτική (για τους Τ/κ) ισοδυναμεί με την

αξία της μισής νήσου». 

Μπουλέντ Ετσεβίτ, Βόννη, 1978

Ο Χάρολντ Γουίλσον
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

Αποστολή στο «Έξι Μίλι»

Στις 24 Ιουλίου 1974 μάς ήλθε μια ανα-
μενόμενη από μέρες διαταγή, που θα
μάς έφερνε στην πρώτη γραμμή του πυ-
ρός και πιθανότατα θα μάς ενέπλεκε ενερ-
γά στις πολεμικές επιχειρήσεις...

Έπρεπε η διμοιρία μου να μεταφερ-
θεί επειγόντως στηv περιoχή «΄Εξι Μίλι»,
δυτικά της Κερύvειας, δίπλα από το σημείο
της τουρκικής απόβασης στο «Πέντε
Μίλι». Θα αντικαθιστούσαμε τους ενα-
πομείναντες ολιγάριθμους άντρες εvός
λόχoυ κληρωτών καταδρoμέωv της 33ης
Μοίρας Καταδρομών. Κρατούσαν στα-
θερά τις θέσεις τους εκεί, στην πρώτη
γραμμή του μετώπου, παρά τις τεράστιες
απώλειες και την τρομερή ταλαιπωρία
και κούρασή τους από τη συμμετοχή 
τους στην προηγηθείσα επιχείρηση στον
Άγιο Ιλαρίωνα, όπου έπεσε ηρωικά και
ο ίδιος ο διοικητής τους Γεώργιος Κα-
τσάνης. Ήταν όμως εξουθενωμένοι και
δέχονταν σοβαρές πιέσεις από τον εχ-
θρό. Χρειάζονταν άμεσα ξεκούραση και
ανασυγκρότηση.

Οι συνθήκες της μετάβασής μας στο
΄Εξι Μίλι και η ανάληψη των καθηκόντων
μας από τους κληρωτούς καταδρομείς
ήταν πράγματι δραματικές.

[Είχαμε φθάσει εκεί με χίλιες προφυ-
λάξεις το βράδυ της Τετάρτης, 24 Ιουλίου
1974. Η διαδικασία αντικατάστασης των
κληρωτών καταδρομέων ήταν εξαιρετι-
κά επικίνδυνη. Όταν έπεσε το σκοτάδι
προχωρήσαμε με απόλυτη συγκέντρω-
ση και εντελώς αθόρυβα προς τις θέσεις,
που κατείχαν οι κληρωτοί καταδρομείς,
ακριβώς απέναντι από τον εχθρό].

Τους αντικαταστήσαμε στα σκοτεινά
χωρίς οι Τούρκοι να αντιληφθούν ούτε
την άφιξή μας ούτε την αποχώρηση των
κληρωτών καταδρομέων. Παραμείναμε
δε στις θέσεις εκείνες μέχρι τη νύχτα του
Σαββάτου, 27 Ιουλίου 1974, που επέ-
στρεψαν οι κληρωτοί καταδρομείς και τις
κατέλαβαν ξανά, χωρίς και πάλι ο εχ-
θρός να αντιληφθεί τις κινήσεις μας. 

Οι εμπειρίες μας από αυτή την απο-
στολή είναι αλησμόνητες.

Στη διάρκεια της μέρας βρισκόμασταν
συνεχώς σε θέση μάχης. Οι Τούρκοι είχαν
ήδη ταμπουρωθεί σε ορύγματα. Τα είχαν
ανοίξει τις προηγούμενες μέρες, χωρίς
καμμιά αντίδραση από τις δικές μας δυνά-
μεις! Τις τρομερές νύχτες, που περάσα-
με εκεί, κάναμε ολονύχτιες βάρδιες, χωρίς
κανένας μας «να κλείνει μάτι»! Οι θέσεις
μας – μέσα σε εγκαταλειμμένα σπίτια 
προσφυγοποιηθέντων συμπατριωτών
μας από τον Καραβά – ήταν εντελώς ανα-
σφαλείς και επικρεμόταν σε κάθε στιγμή
ο κίνδυνος να αντιμετωπίσουμε επίθεση
του εχθρού.

Οι εντυπώσεις μας από την τετραή-
μερη περίπου υπηρεσία μας στην πρώτη
γραμμή του μετώπου, ήταν οπωσδήπο-
τε αποκαρδιωτικές και αλγεινές.

Όπως διαπιστώσαμε, στο «΄Εξι Μίλι»,
έξι ολόκληρες μέρες μετά από την τουρ-
κική εισβολή, συνεχιζόταν ακόμη απρό-
σκοπτα και εντελώς ελεύθερα η αποβίβα-
ση στρατιωτικού εξοπλισμού και άλλου
πολεμικού υλικού από τους Τούρκους 
εισβολείς! Δεν μπορούσαμε ούτε να κα-

τανοήσουμε όσα εξακολουθούσαν να
συμβαίνουν εκεί,ούτε να δικαιολογήσο-
υμε την προηγηθείσα τρομερή απάθεια
και αδράνεια των δικών μας δυνάμεων
την ώρα της τουρκικής απόβασης στο
διπλανό Πέντε Μίλι!

Σίγουρα η ασυγχώρητη εκείνη αδρά-
νεια επέτρεψε στους εισβολείς να κατα-
λάβουν εντελώς ανενόχλητοι πάτριο έδα-
φος γύρω από το σημείο της απόβασης,
να αποβιβάσουν άρματα μάχης και βα-
ρύ οπλισμό και, τέλος, να οχυρωθούν σε
θέσεις μάχης, χωρίς να πέσει ούτε ένας

πυροβολισμός εναντίον τους κατά την
κρίσιμη εκείνη φάση της αποβατικής το-
υς ενέργειας! Μήτε και μπορέσαμε ποτέ
να χωνέψουμε και να δικαιολογήσουμε
το ανεξήγητο γεγονός, γιατί, ακόμα και
τις μέρες που βρισκόμασταν εμείς εκεί,
εξακολουθούσε να ισχύει αυστηρότατη
διαταγή, που μάς απαγόρευε να ανοίξου-
με πυρ εναντίον του εχθρού, παρόλον
ότι συνέχιζε ανενόχλητος να αποβιβάζει
άρματα μάχης και βαριά στρατιωτικά οχή-
ματα! Σίγουρα υπήρχε προδοσία!

Ειλικρινά, προβληματίζομαι μέχρι και
σήμερα για την ανεξήγητη αυτή απόφα-
ση των υπευθύνων αξιωματικών της Ε-
θνικής Φρουράς. Θεωρώ δε προσωπι-
κά ότι η απαράδεκτη αυτή στάση τους
και η ύποπτη ανοχή τους έναντι των εισ-
βολέων ήταν μέρος προσχεδιασμένης
προδοτικής συμφωνίας σε βάρος της
Κύπρου.

[Μόνον έτσι μπορεί να ερμηνευτεί το
αναντίλεκτο γεγονός ότι καθυστέρησαν
σκανδαλωδώς την ανάληψη στρατιωτι-
κής δράσης εναντίον των εισβολέων. Ή-
θελαν, φαίνεται, με βάση, ίσως, κάποιες
κρυφές προδοτικές συμφωνίες, να τους
διευκολύνουν να ολοκληρώσουν, εντελώς
ανενόχλητοι και με πλήρη ασφάλεια, τό-
σο την απόβαση χιλιάδων πάνοπλων
στρατιωτών όσο και την αποβίβαση δε-
κάδων αρμάτων μάχης και βαρέων οχημά-
των, καθώς και τεράστιες ποσότητες πο-
λεμοφοδίων και κάθε είδους οπλισμού
και άλλου στρατιωτικού υλικού].

Οι επόμενες δύσκολες 
στρατιωτικές 

αποστολές μας

Μέσα σε αυτό το απογοητευτικό σκηνικό
η διμοιρία μου εκτέλεσε σειρά πολλών
άλλων δύσκολων στρατιωτικών απο-

στολών, που μάς έφεραν πολλές φορές
στα πρόθυρα του θανάτου! [Αρκετοί μά-
λιστα από τους συμπολεμιστές μου έπε-
σαν ηρωικά στα πεδία των μαχών αφή-
νοντας την τελευταία τους πνοή στον
Πενταδάκτυλο...]

Θα αναφερθώ, όσο το δυνατό πιο
σύντομα μπορώ, στις κυριότερες από
αυτές τις αποστολές:

(α) ΄Επαρση σημαίας στο σχολείο

Συσκλήπου και βομβαρδισμός του

χωριού

Αφού βρεθήκαμε τελικά στη νότια πλευ-

ρά του Πενταδάκτυλου, λάβαμε διαταγή
να πορευτούμε μέσα στο χωριό Σύσκληπος
και να αναρτήσουμε στον ιστό του σχο-
λείου την ελληνική σημαία. Επρόκειτο να
πετάξουν με ελικόπτερο πάνω από τη
γραμμή αντιπαράθεσης εκπρόσωποι 
των Ηνωμένων Εθνών μαζί με τον Πρoε-
δρεύοντα της Κύπρου Γλαύκο Κληρίδη
και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ραούφ Ντεν-
κτάς για να σημειώσουν επί χάρτου τις
μέχρι τότε θέσεις των αντιπάλων δυνά-
μεων. Η στρατιωτική μας Αρχή ήθελε να
φαίνεται ότι ο Σύσκληπος δεν βρισκόταν
υπό τον έλεγχο των τουρκικών δυνά-
μεων.

Γι’ αυτό και είχαμε πάρει αυτή τη δια-
ταγή.

Ωστόσο, στα κοντινά υψώματα νότια
του χωριού, είχαν στρατοπεδεύσει πολυ-
άριθμες τουρκικές δυνάμεις και πολλά
άρματα μάχης. Από τα υψώματα αυτά
είχαν πλήρη στρατιωτικό έλεγχο τόσο
του χωριού όσο και του δρόμου, που οδη-
γούσε σ’ αυτό. 

Γι’ αυτό και η αποστολή μας ήταν ιδιαίτε-
ρα επικίνδυνη.

Αποφάσισα τελικά να εκτελέσουμε την
αποστολή δυο μόνο άτομα, χωρίς την
εμπλοκή των υπόλοιπων αντρών της δι-
μοιρίας. Ήταν φανερό ότι, αν ακολου-
θούσαμε όλοι μαζί τον δρόμο προς το
χωριό, θα γινόμασταν εύκολος στόχος
των Τούρκων από τα απέναντι υψώμα-
τα...

Έδωσα οδηγία να παραταχθεί η δι-
μοιρία στα υψώματα βόρεια του Συσκλή-
που, απέναντι από τις θέσεις των Τούρ-
κων, που βρίσκονταν στα υψώματα στα
νότια του χωριού. Το ίδιο το χωριό βρι-
σκόταν στο μέσο περίπου αυτών των
υψωμάτων, χωμένο χαμηλότερα στην
κοιλάδα, που διέσχιζε ένα ποτάμι.

Κάτω από τον ανυπόφορο ήλιο του

καλοκαιριού προχώρησα προς το χω-
ριό, έρποντας για περισσότερο από μια
ώρα μέσα από θάμνους και καυτές πέ-
τρες, για να μην γίνω αντιληπτός από 
τους Τούρκους. Σε κάποια απόστασση
πίσω μου ερχόταν με προφυλάξεις ο
συμπολεμιστής μου ανθυπολοχαγός Σό-
λων Γρηγορίου, για να με καλύψει, σε
περίπτωση κινδύνου. Ευτυχώς οι Τούρ-
κοι δεν μάς πήραν είδηση. Μπήκαμε στο
χωριό με αποφασιστικότητα και αναρ-
τήσαμε την ελληνική σημαία στον ιστό
του σχολείου μπροστά σχεδόν στα μά-

τια του εχθρού!
Στη συνέχεια ενημερώσαμε με ασύρ-

ματο τον διοικητή μας για την εκτέλεση
της διαταγής του. Κι εκείνος, θέλοντας
να αποδείξει ότι όντως ο Σύσκληπος τε-
λούσε υπό τον δικό μας έλεγχο, απέ-
στειλε με φορτηγό αυτοκίνητο έναν λοχαγό
με τους άντρες του προς ενίσχυσή μας,
χωρίς πρώτα να ενημερωθεί για τη διά-
ταξη των εχθρικών δυνάμεων στην πε-
ριοχή.

Μόλις αντικρίσαμε το φορτηγό να μας
πλησιάζει, παγώσαμε! Αναμέναμε από
στιγμή σε στιγμή ότι οι Τούρκοι θα άνοι-
γαν πυρ εναντίον τους και, όπως εκείνοι
βρίσκονταν όρθιοι και αμέριμνοι μέσα
στο φορτηγό, θα τους θέριζαν όλους με
τις ριπές των όπλων τους... Ευτυχώς οι
Τούρκοι στρατιώτες αιφνιδιάστηκαν από
την μη αναμενόμενη εμφάνιση της στρα-
τιωτικής μας δύναμης! Μέχρι να τρέξουν
να ενημερώσουν τους αξιωματικούς το-
υς και να λάβουν οδηγίες πώς να αντι-
δράσουν, το φορτηγό έφθασε κοντά μας
και οι στρατιώτες μας μόλις που πρόλα-
βαν να κατέβουν.

Εκείνη ακριβώς τη στιγμή δεχτήκαμε
καταιγιστικά πυρά από τα τουρκικά πολυ-
βόλα. Είχαμε κι έναν συνεχή τρομερό
βομβαρδισμό από τα πυροβόλα των 
τουρκικών αρμάτων. Βλήματα όλμων
έπεφταν παντού. ΄Επληξαν και το φορ-
τηγό. Το κατέστρεψαν και το ακινητο-
ποίησαν!

[Οι άντρες της δικής μας διμοιρίας άνοι-
ξαν πυρ εναντίον των Τούρκων από τις
θέσεις τους για να καλύψουν την προ-
σπάθειά μας να σωθούμε αποχωρώντας,
αν ήταν δυνατό, μακριά από εκείνη την
κόλαση του πυρός, που κράτησε τελικά
πολλές ώρες..]

Βροχή τα πυρά και τα βλήματα έπλη-
ξαν και τα πλινθόκτιστα σπίτια των ηλι-

κιωμένων κατοίκων του Συσκλήπου, που
είχαν εγκλωβισθεί εκεί. Δυστυχώς, όπως
μάθαμε αργότερα, όλοι τους έχασαν την
ζωή τους μέσα στα χαλάσματα!

[Προσωπικά είχα περιχαρακωθεί πίσω
από έναν μεγάλο βράχο στο κέντρο του
χωριού μέσα στην αυλή ενός σπιτιού.
Περίμενα εκεί να περάσει ο χαλασμός.
Οι περισσότεροι όμως στρατιώτες, που
μόλις είχαν φτάσει εκεί, πανικοβλήθηκαν
και τα έχασαν. Έτρεχαν προς κάθε κα-
τεύθυνση για να σωθούν μη γνωρίζον-
τας ακόμη ούτε τις θέσεις των Τούρκων!
Πολλοί από αυτούς τραυματίστηκαν και
μερικοί άλλοι έχασαν τη ζωή τους!]

Όταν, ύστερα από ώρες, συντελέσθηκε
ο όλεθρος που προξένησαν οι Τούρκοι,
κινήθηκα κι εγώ από το κέντρο του χωρ-
ιού προς τις θέσεις της διμοιρίας μου.

[Στη δύσκολη πορεία μου συνάντησα
και τον συμπολεμιστή μου Γρηγορίου,
καθώς και πολλούς από τους στρατιώτες,
που είχαν αποσταλεί να μάς ενισχύσουν.
Με κόπο και περιπέτειες φθάσαμε τελι-
κά στις θέσεις των δικών μας].

Το χωριό Σύσκληπος έμεινε και πάλι
βουβό. Όμως, στον ιστό του σχολείου
κυμάτιζε η ελληνική σημαία!

(β) Οι διήμερες μάχες μας με τους

Τούρκους, απώλειες και αποτελέσματα

΄Υστερα από αρκετές ταλαιπωρίες 
και περιπέτειες στην περιοχή, λάβαμε
διαταγή να κρατούμε θέσεις μάχης στα
υψώματα μεταξύ Συσκλήπου και Αγρι-
δακίου και να ελέγχουμε τις κινήσεις του
εχθρού.

Υπήρχαν ισχυρές ενδείξεις ότι οι Τούρ-
κοι θα επιχειρούσαν προέλαση προς το
μέρος μας με σκοπό να μάς εξουδετε-
ρώσουν και να καταλάβουν το δρόμο
Συσκλήπου - Αγριδακίου, που ενώνεται
με τη διάβαση Λάρνακα Λαπήθου - Βασίλει-
ας, για να επεκτείνουν έτσι το προγε-
φύρωμά τους στην περιοχή της Κερύνειας.

Ξημερώματα της Τετάρτης, 31ης Ιου-
λίου 1974, με ξύπνησε, φανερά ανή-
συχος, ο φρουρός της τελευταίας νυκτε-
ρινής βάρδιας. Στο βάθος του ομιχλώδο-
υς οπτικού πεδίου μέχρι το ύψωμα πά-
νω από τον Σύσκληπο διέκρινα στρα-
τιωτική κίνηση προς το μέρος μας. Μέ-
σα στο μισοσκόταδο της αυγής και την
καταχνιά του ξημερώματος αμέτρητες
θολές ανθρώπινες φιγούρες προχωρ-
ούσαν προς τις θέσεις μας. Ήταν φανε-
ρό ότι θα έκαναν κατά μέτωπο επίθεση
εναντίον μας.

Σε λίγα μόνο λεπτά κινητοποίησα το-
υς πάντες. Πήραμε τις θέσεις μας και
αναμέναμε τις εξελίξεις με ακμαιότατο το
ηθικό μας.

[Οι τελευταίες οδηγίες ήταν να καλυ-
φθούμε καλά πίσω από τους πελώ-
ριους βράχους του βουνού, να αφήσου-
με τον εχθρό να πλησιάσει σε απόστα-
ση βολής, οπότε τα πυρά μας θα ήταν
δραστικά, και να κάνουμε οικονομία στα
περιορισμένα πυρομαχικά μας].

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Αφήγηση Σάββα Παυλίδη για 
τα γεγονότα του 1974 στην Κύπρο

Ο Σάββας Παυλίδης

Γεώργιος Κατσάνης, εξ Ελλάδος, 

Διοικητής της 33ης Μοίρας 

Καταδρομών, που έπεσε ηρωικά

στον Άγιο Ιλαρίωνα.

Κώστας Πίττας, από τα Πάναγρα 

Κερύνειας, που έπεσε ηρωικά στις

μάχες Αγριδακίου - Συσκλήπου στις

31 Ιουλίου 1974.

Μιχαλάκης Σκουφάρης, από την

Ευρύχου, που έπεσε ηρωικά στις

μάχες Αγριδακίου - Συσκλήπου στις

31 Ιουλίου 1974.
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Έτσι έχασα 

το τρένο…
Μια ζωή τώρα, την τελευταία στιγμή φθάνω στα λιμάνια, τα αεροδρό-

μια και τις αποβάθρες των σιδηροδρομικών σταθμών. Το ραντεβού στο
Τόκυο ήταν στις επτά κι εγώ στις τρείς ακόμη ήμουνα στην Osaka. Η
απόσταση είναι 550 χιλιόμετρα αλλά τα τραίνα σβέλτα και καθαρά.
Ρώτησα τον χρόνο που θα χρειαζόμουν για να ταξιδέψω και μου είπαν
πως ήταν οπωσδήποτε όχι λιγότερο από τρείς ώρες.

Γράφει 
ο Φοίβος 

Ιωσήφ

Εντάξει, ξεκίνησα για τον σταθμό και βρέθηκα εκεί στις τρεισήμισι.
Ωραία, θα βγάλω το εισιτήριο και θα είμαι κύριος στο ραντεβού μου.
Πλησίασα το γκισέ και ζήτησα ένα εισιτήριο για το πρώτο τραίνο που
θα έφευγε για το Τόκυο. Ο υπάλληλος με είδε ανήσυχο, κοίταξε το ρολόι
του, κοίταξε το ρολόι απέναντι στον τοίχο και μου απάντησε, συμπονώντας
την αγωνία μου, πως «δυστυχώς χάσατε το τραίνο»! Έφυγε το πάτω-
μα από τα πόδια μου, το ραντεβού ήταν με μία μεγάλη ιαπωνική εται-
ρεία και θα βρισκόμουνα εκτεθειμένος με την ελληνική νοοτροπία μου.
Αντέδρασα και τον ρώτησα πότε ήταν το επόμενο, μήπως και κατά-
φερνα να τα μπαλώσω για την καθυστέρησή μου. Ο υπάλληλος συμβου-
λεύτηκε τα χαρτιά του, ξανακοίταξε το ρολόι του και μου είπε στενο-
χωρημένος: «Δυστυχώς, κύριε, το επόμενο τραίνο φεύγει σε επτά λε-
πτά»!!!

Χαράς ευαγγέλια, κοράνια και αβαντάνας των Βουδιστών. Άρπαξα
το εισιτήριο και πετώντας έφθασα στην αποβάθρα 59, σε δύο λεπτά
είχα βρεί την θέση μου και καθόμουνα αναπαυτικά στο κάθισμά μου. Η
αμαξοστοιχία έφυγε με καθυστέρηση δεκαπέντε δευτερολέπτων και γι’
αυτό μας ζήτησαν από τα μεγάφωνα συγγνώμη και υποσχέθηκαν ότι ο
μηχανοδηγός θα έκανε το πάν για να είμαστε στην ώρα μας στο Τόκυο.
Δεν έπρεπε να ανησυχούμε.

Δέκα λεπτά περίπου μετά την αναχώρηση άνοιξε η μπροστινή πόρτα
του βαγονιού και ένας υπάλληλος, κολαρισμένος και σιδερωμένος λες
και είχε βγεί από την πρέσα, μπήκε – και αφού έκανε μία υπόκλιση, που
το κεφάλι ακούμπησε στην κυριολεξία στα γόνατά του – μας είπε: «Κυρίες
και Κύριοι, σας συστήνομαι ως ο ελεγκτής των εισιτηρίων και θα ήθελα
να μου επιτρέψετε να ελέγξω τα εισιτήριά σας». Ξαναέκανε την ίδια
υπόκλιση και άρχισε να ελέγχει ένα ένα τα εισιτήρια. Αφού τελείωσε και
έφθασε στην πίσω πόρτα και χωρίς πλέον να τον βλέπει πλέον κανέ-
νας, εκτός από μένα που γύρισα το κεφάλι μου, ξαναέκανε μία βαθύτατη
υπόκλιση και είπε: «Σας ευχαριστώ για την καλοσύνη που είχατε να μου
επιδείξετε τα εισιτήριά σας, σας εύχομαι καλό ταξίδι». Άνοιξε την πόρτα
και πέρασε στο επόμενο βαγόνι. 

Μετά περίπου μία ώρα φτάσαμε στην πόλη Nagoya, έδρα της εται-
ρείας Toyota. Περάσαμε πάνω από μία γέφυρα και διακρίναμε κάτω μία
θάλασσα από έτοιμα για φόρτωση αυτοκίνητα. Πλούτος, συνέπεια πα-
ραγωγής και ποιότητας. Τότε κατάλαβα πώς είχαν την δύναμη στον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο να τα βάλουν με τον γίγαντα που λεγόταν Αμερική.

Στην αρχή του βαγονιού και πάνω από την πόρτα υπήρχε ένα στρογ-
γυλό ρολόι με έναν μόνον λεπτοδείχτη. Απόρησα, δεν είχα ξαναδεί τέτοιο
μονό ρολόι, και αναρωτήθηκα πώς διέκριναν την ώρα. Τελικά είχα κάνει
λάθος, δεν ήταν ρολόι, ήταν ταχύμετρο που εκείνη την ώρα έδειχνε
ταχύτητα συρμού 280 χιλ την ώρα. Μόνο... Μετά από λίγο ξεπεράσα-
με και τα τριακόσια.

Αυτή ήταν η εμπειρία μου από τα τραίνα της Ιαπωνίας 45 χρόνια πριν.
Εμείς εδώ αποφεύγουμε τις μεγάλες ταχύτητες και εστιάζουμε στις μαζι-
κές προσλήψεις. Να φάει ο κόσμος ψωμί.

Δαιμόνιος λαός, καημένε!!!

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α

Κύριε Διευθυντά,

Στην Κύπρο, στον τόπο του «Δεν Ξεχνώ», όπου

βασιλεύει η λησμονιά και όλα ξεχνιούνται σε μια

στιγμή, ήρθε – όπως έπρεπε να αναμένεται – και

ο εποικισμός της περίκλειστης πόλης του Βαρω-

σιού. Τι περίμεναν οι ηγέτες μας ότι θα κάνουν οι

Τούρκοι; Δεν κατάλαβαν τόσο καιρό ότι οι γείτο-

νές μας αυτό κάνουν για χρόνια αμνημόνευτα; Οι

μόνοι τόποι που αντιστάθηκαν στον τούρκικο εποι-

κισμό είναι οι κουρδικές περιοχές της Μικράς

Ασίας, επειδή οι Κούρδοι είναι πολύ περισσότε-

ροι από τους πραγματικούς Τούρκους και προς

τιμήν τους αντιστάθηκαν και αντιστέκονται στην

τουρκοποίηση. Φυσικά, οι περισσότεροι από αυ-

τούς που παρουσιάζονται ως Τούρκοι έχουν χα-

ρακτηριστικά ελληνικά, αρμένικα, κουρδικά και

πολύ λίγοι μογγολικά και ακόμα λιγότεροι κινέζι-

κα, που ο Ερντογάν λέει ότι έχουν οι Τούρκοι. Όταν

ερευνήσεις τη γλώσσα και τη μουσικών των λαών

απ’ όπου οι Τούρκοι ηγέτες ισχυρίζονται ότι κα-

τάγονται, υα βρείτε εύκολα ότι δεν έχουν απολύτως

καμία ομοιότητα με την τουρκική γλώσσα και τα

τραγούδια της. Η τουρκική γλώσσα είναι γεμάτη

με παραφθαρμένες αραβικές λέξεις και μερικές

ελληνικές. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα μόνα γρα-

πτά στην τουρκική γλώσσα είναι μετά το 1930,

αφού τα προηγούμενα είναι γραμμένα στα ελ-

ληνικά!!!

Τα αραβικά στοιχεία που βλέπουμε παντού σε

οθωμανικά μνημεία – όσα υπάρχουν – είναι θρη-

σκευτικού χαρακτήρα, επειδή η Οθωμανική Αυτο-

κρατορία – όπως και η σημερινή Τουρκία – βασίζον-

ταν και βασίζεται στον Ισλαμισμό. Η τουρκική

γλώσσα, όπως την ξέρουμε, είναι κατασκεύασμα

των Ευρωπαίων «συμμάχων» και «φίλων» μας

μετά το 1930. Το τουρκικό αλφάβητο δείχνει ότι

κατασκευαστές του είναι Άγγλοι, Γερμανοί και Γάλ-

λοι. Όπως και σήμερα οι καλοί μας «εταίροι» του

ΝΑΤΟ κατασκευάζουν κράτη, γλώσσες και εθνι-

κισμούς!!! Ό,τι θέλετε. 

Οι ηγέτες μας στην Κύπρο, αν είχαν γνώση της

ιστορίας και της πολιτικής, θα μπορούσαν να προ-

καλέσουν πολύ μεγάλη ζημιά στην εγκληματική

Τουρκία. Αλλά έχουν – όπως και οι αδελφοί τους

στην Ελλάδα – απεριόριστες φιλοδοξίες αλλά πολύ

περιορισμένες γνώσεις. Το χειρότερο, όμως, είναι

ότι δεν επιθυμούν να ενοχλήσουν την Τουρκία,

για να μην κακοκαρδίσουν το ΝΑΤΟ, να μην ενοχλή-

σουν τον «Ελεύθερο Κόσμο» και δημιουργήσουν

προβλήματα στις... ωραίες συμμαχίες με τη Δύση,

που μόνον τραγωδίες, καταστροφές και συμφο-

ρές έφεραν στην Ελλάδα, που έχυσε ποταμούς

αίματος γι’ αυτούς και της έδωσαν «όξος και χο-

λή» ως ανταμοιβή για τις θυσίες που έκανε γι’ αυ-

τούς. Η Ελλάδα όμως δεν έμαθε το μάθημά της

και ταυτόχρονα παρέσυρε και μας στην κατα-

στροφή. 

Αλλά τι να περιμένουμε από αυτή την Ελλάδα,

όταν ο πρωθυπουργός της Ελευθέριος Βενιζέλος

έστελνε επίσημη επιστολή στη Σουηδική Ακαδη-

μία (η επιστολή υπάρχει), ζητώντας να δώσουν

το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης στον μεγαλύτερο 

σφαγέα του Ελληνισμού, τον Μουσταφά Κεμάλ

(Αττατούρκ)!!! Ευτυχώς, οι Σουηδοί για κάποιον

λόγο δεν το αποδέχτηκαν και έτσι δεν ρεζιλευτή-

καμε για μία ακόμη φορά...

Οι ηγέτες δεν μπορούν να είναι και τόσο πε-

ρήφανοι που τους ακολουθούν οι πολίτες και

ζητούν απ’ αυτούς σωτηρία... Περισσότερον εμείς

ως λαός, ακόμα περισσότερον, δεν πρέπει να

είμαστε περήφανοι για τον εαυτό μας, αφού εκ-

λέγουμε για ηγέτες εκείνους που μας οδήγησαν

στα αδιέξοδα που αντιμετωπίζουμε («Δυστυχία

σου, Ελλάς, με τέτοια τέκνα που γεννάς»).

Ας αφήσουμε όμως τα πολλά λόγια και ας κοι-

τάξουμε τα σημερινά και τον εποικισμό της πό-

λης των Βαρωσίων. 47 χρόνια μετά την εισβολή

της Τουρκίας το 1874 και τη φοβερή τραγωδία

που επέφερε, δεν κάναμε τίποτα για να ενοχλή-

σουμε πραγματικά τους Τούρκους εγκληματίες.

Ζητούσαμε (και ζητάμε καθημερινά) το «γιαλέλι»

των συνομιλιών. Έπρεπε να μην παύσουμε ούτε

στιγμή να τους «ενοχλούμε» στον ΟΗΕ, την Ευρω-

παϊκή Ένωση και τα Διεθνή Δικαστήρια, όπως κά-

νουν όταν συμβεί κάτι οι εταίροι μας. Δεχόμαστε

ως μεγάλες «νίκες» Ψηφίσματα που δεν έχουν

κανένα αντίκρυσμα. Όλα αυτά τα ψηφίσματα που

επικαλούμεθα και θεωρούμε ως μεγάλες επιτυ-

χίες, δεν περιέχουν καμία απολύτως τιμωρία ή

κυρώσεις κατά των παρανομιών και των εγκλη-

ματικών ενεργειών της Τουρκίας. Έτσι, αυτή δεν

ενοχλείται από τα Ψηφίσματα και κάνει ό,τι θέλει... 

Τα σωστά πρέπει να λέγονται. Αν κοιτάξουμε

ακόμα περισσότερο τους εαυτούς μας, θα δούμε

και θαυμαστά πράγματα και θα θαυμάσουμε εαυ-

τούς και τους ηγέτες που εκλέγουμε. Άλλωστε,

σύμφωνα με τον φιλόσοφο Σωκράτη, το «Γνώθι

σαυτόν» είναι η μεγαλύτερη αρετή στον άνθρω-

πο... 

Οι μεγάλοι ηγέτες που εκλέξαμε – Γλαύκος

Κληρίδης, Δημήτρης Χριστόφιας και Νίκος Ανα-

στασιάδης – υπήρξαν ένθερμοι υποστηρικτές του

Σχεδίου Ανάν, το οποίο θα έδινε τότε στην Τουρκία

ό,τι ήθελε. 

Όταν ο Τάσσος Παπαδόπουλος με τη βοήθεια

του τότε Βοηθού Γ.Γ. του ΟΗΕ κατάφερε να ξεγε-

λάσει τους Τούρκους με τη συμφωνία της 8ης Ιου-

λίου, οι «μεγάλοι» μας ηγέτες Δημήτρης Χριστόφιας

και Νίκος Αναστασιάδης την εκμηδένισαν και έσω-

σαν την Τουρκία από τη δύσκολη θέση που βρέθη-

κε τότε. Οι ίδιοι αυτοί βάφτισαν τους Τούρκους

εποίκους «Τουρκοκύπριους». Μετά δέχτηκαν τη

«Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία», που βασίζε-

ται στον εποικισμό. Οι λιγοστοί Ελληνοκύπριοι

που θα τους επιτραπεί να επιστρέψουν, θα είναι

υπό Τουρκική διοίκηση, επειδή αν επιτρεπόταν

να επιστρέψουν όλοι οι πρόσφυγες, τότε θα ήταν

η πλειοψηφία και στον βορρά και θα πήγαινε πε-

ρίπατο η Διζωνική. 

Εμείς δεχτήκαμε τον εποικισμό από πριν. Γιατί

παραπονούμεθα τώρα, όταν τα κακά που παθ-

αίνουμε είναι επειδή δεν σκεφτόμαστε τι κάνουμε; 

Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου

«Τα Ψηφίσματα κατά της Τουρκίας

πρέπει να έχουν και κυρώσεις»

Αγαπητή «Ε»,

Οι Τούρκοι ισχυρίζονται ότι την περίοδο 1919-1923 έκαναν «απελευ-

θερωτικό αγώνα» εναντίον των ιμπεριαλιστών Άγγλων, Γάλλων, Ιταλών

και Ελλήνων. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ψέμα, διότι δεν έριξαν ούτε μια

τουφεκιά εναντίον των Άγγλων, Γάλλων ή Ιταλών. Αυτό που έκαναν ήταν

οι γενοκτονίες των Ελλήνων και των Αρμενίων, δηλαδή των γηγενών

πληθυσμών της Μικράς Ασίας και του Ελληνικού Στρατού, τον οποίο

έστειλαν τότε οι σύμμαχοι για να προστατεύσουν τους παραπάνω πληθυ-

σμούς.

Οι Ιταλοί, Γάλλοι και Άγγλοι μαζί με τους Σοβιετικούς τους βοηθούσαν

στις γενοκτονίες που έκαναν. Άρα, πώς έκαναν «απελευθερωτικό» αγώνα

εναντίον των «ιμπεριαλιστών»; Αυτό είναι γελοίο να λέγεται «απελευθε-

ρωτικός» αγώνας... Δυστυχώς, όμως, υπάρχουν και μερικοί Έλληνες που

λέγουν ό,τι λέγουν και οι γενοκτόνοι. 

Να γίνει μια οργάνωση εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο με σκοπό να πρω-

τοστατήσει στην αναγνώριση της γενοκτονίας όλων των Ελλήγων της Μι-

κράς Ασίας από την Βρετανία και, δεύτερον, να ασκήσει πίεση στις κυβε-

ρνήσεις Ελλάδας και Κύπρου να θέσουν το ζήτημα της γενοκτονίας σε

όλα τα διεθνή φόρα. Αν δεν είναι ικανοί να το κάνουν, να τους απειλήσου-

με ότι όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού θα πάψουμε να τους δίνουμε οποι-

αδήποτε βοήθεια. Φυσικά θα πρέπει να συνεργαζόμαστε και με τους

Έλληνες της Αμερικής, της Αυστραλίας, της Ευρώπης και αλλού για τον

ίδιο σκοπό. Όπως επίσης με τους Αρμενίους και τους Κούρδους και να

προσπαθήσουμε και με τους Εβραίους εδώ, αφού στην Αμερική συνερ-

γάζονται με τους Έλληνες πάνω σε όλα τα θέματα στα οποία συνεργά-

ζονται Ισραήλ – Ελλάδα – Κύπρος. 

Το άλλο πράγμα που πρέπει να κάνουμε όλοι οι Έλληνες, είναι να προ-

σπαθήσουμε οι Τ/κ, αλλά και το 35% του πληθυσμού της Μικράς Ασίας

που είναι Έλληνες και τους έκαναν διά της βίας μουσουλμάνους, να επα-

νέλθουν στις ελληνικές ρίζες τους, αφού το γνωρίζουν και οι ίδιοι με τις

εξετάσεις DNA που έκαναν κατά εκατομμύρια. Δεν πρέπει να τους αφή-

σουμε στα ματωμένα χέρια των βαρβάρων Κεμαλικών και των Ισλαμο-

φασιστών που τους έκαναν υπερ-ρατσιστές εναντίον των Ελλήνων προ-

γόνων τους, αλλά και εναντίον άλλων λαών της περιοχής – Κούρδους,

Αρμένιους και άλλους.

Πρέπει να τους κάνουμε να καταλάβουν ότι δεν είναι Τούρκοι. Οι 

πραγματικοί Τούρκοι είναι από την Κεντρική Ασία – μια μικρή ομάδα 

έφιππων βαρβάρων νομάδων, που εισέβαλαν στην περιοχή και κατέ-

στρεψαν τα πάντα. Δεν έχτισαν τίποτα, μόνον κατέστρεψαν. 

Ούτε Τουρκία υπάρχει στην πραγματικότητα, αφού από τα 80 εκα-

τομμύρια κατοίκων μόνον το 9% είναι Τούρκοι. Όλοι οι άλλοι είναι γηγε-

νείς λαοί. Συνεχίζει στην πραγματικότητα να είναι η Βυζαντική Αυτοκρα-

τορία, παρά τις γενοκτονίες που έχουν κάνει. Τουρκία δεν υπήρξε ποτέ

προηγουμένως. Μόνον ένας άνθρωπος ονόμασε την περιοχή Τουρκία,

ο Κεμάλ Αττατούρκ, ο γενοκτόνος, μόλις εκατό χρόνια πριν. Ναι, υπάρχει

Τουρκία που είναι το Τουρκεστάν, Κυρζικιστάν στην Κεντρική Ασία. Αυτά

πρέπει να τα γνωρίζουν οι.λεγόμενοι Τ/κ, αλλά και οι λεγόμενοι Τούρκοι

της Μικράς Ασίας για να μάθουν την αλλήθεια. Ό,τι τους δίδαξε ο Κεμάλ

και οι Κεμαλιστές είναι όλο μύθοι και ψέματα. 

Θα επαναλάβω ότι, αν οι ηγεσίες, τα κόμματα, σε Κύπρο και Ελλάδα

δεν θέτουν παντού στον κόσμο τις γενοκτονίες των Ελλήνων και των άλ-

λων λαών και ένα μόνο τις ενδιαφέρει – το πώς να πλουτίσουν οι οικο-

γένειές τους και οι φίλοι τους – τότε εμείς στην ξενιτειά δεν πρέπει να 

τους βοηθούμε σε τίποτα, επειδή θα τουρκοποιήσουν τις πατρίδες μας

με τις πολιτικές τους.

Διατελώ, 

Γιάννης Τσαγγάρης

«Να ασκήσουμε πίεση για αναγνώριση 
των τουρκικών γενοκτονιών»
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Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση κάθε Πέμπτη στο

www.eleftheria.co.uk
Διαφημιστείτε στην “Ε” με ένα τηλέφωνο 

020 7195 1787 - 8

Βρέθηκα και πάλιν προχθές Τετάρτη ξανά

στο Σιδηρόκαστρο προκειμένου να παρευ-

ρεθώ στο ετήσιο μνημόσυνο του αείμνηστου

Αντιστράτηγου Γεωργίου Κατσάνη, του θρυ-

λικού Διοικητή μου, του Διοικητή της 33ης

Μοίρας Καταδρομών που πολέμησε με ακα-

τάβλητη δύναμη ψυχής μαζί με τους κατα-

δρομείς του ενάντια στους Τούρκους εισβο-

λείς και προσέφερε την ίδια του την ζωή στο

ιερό θυσιαστήριο της Κυπριακής ελευθερίας.

Έπεσε στις 21 Ιουλίου 1974 από τουρκικό

βόλι στη θρυλική μάχη του Αγίου Ιλαρίωνα,

πολεμώντας ηρωικά μπροστά από τους κατα-

δρομείς του.

Δρ Αυγουστίνος 

(Ντίνος) Αυγουστή

Αναπλ. Καθηγητής 

Παν/μιο Θεσσαλίας

Από το Μονάγρι 

Λεμεσού 

a.avgoustis@hotmail.com

Το μνημόσυνο τέλεσε ο Σεβασμιώτατος

Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου Μακάριος

παρουσία της οικογένειας του Ήρωα, του

δημάρχου της πόλης και μερικών δεκάδων

τιμητών της θυσίας του. Μετά το πέρας της

Θείας Λειτουργίας πορευθήκαμε προς το

Στρατιωτικό κοιμητήριο, εκεί όπου από τις

15 Φεβρουαρίου του 2020 αναπαύονται τα

οστά του αείμνηστου Κατσάνη, τα οποία

βρέθηκαν και ταυτοποιήθηκαν μετά από 46

χρόνια αναμονής και αγωνίας για τους δικούς

του ανθρώπους. Ακολούθησε επιμνημόσυνη

δέηση και κατάθεση στεφάνων από τον δήμα-

ρχο, εκπρόσωπο των συμπολεμιστών του

ήρωα και την σύζυγο του Εριφύλη.

Το μόνο παράσημο που φορούσε ο

αείμνηστος Κατσάνης στο στήθος, παρά το

γεγονός ότι του είχαν απονεμηθεί κι άλλα

πολλά παράσημα κατά τη διάρκεια της στρα-

τιωτικής του διαδρομής, ήταν η πουλάδα του

αλεξιπτωτιστή ελευθέρας πτώσεως. Απλά

τενεκεδάκια αποκαλούσε όλα τα άλλα παρά-

σημα που κατά καιρούς τού απονεμήθηκαν! 

Αυτό μας εκμυστηρεύτηκε η σύζυγος του

στην κουβέντα που είχαμε αμέσως μετά το

τέλος του μνημοσύνου όταν καθίσαμε για

λίγο για ένα καφέ σε έναν υπέροχο χώρο

λίγο έξω από την πόλη. 

Τα μόνα παράσημα που έχουν αξία, της

έλεγε, είναι εκείνα που κατακτάς στο πεδίο

της μάχης! Της το έλεγε και το επαναλάμ-

βανε πολλές φορές και το πρόσωπο του κυ-

ριολεκτικά έλαμπε! Λες και ήταν σίγουρος

πως θα έρθει η στιγμή που θα κατακτούσε

μια θέση στο Πάνθεον των Ηρώων, δίνον-

τας γι’ αυτό και τη τελευταία ρανίδα του αίμα-

τος του.

Η κυρία Εριφύλη πορεύθηκε έκτοτε με

αξιοπρέπεια το δύσκολο δρόμο της ζωής

έχοντας να αντιμετωπίσει τεράστιες δυσκολίες,

φροντίζοντας να μεγαλώσει, δίνοντας τους

όλα τα απαραίτητα εφόδια, τις δύο θυγα-

τέρες της, την Λίνα και τη Εύη, που τότε ήταν

μόλις έξι και οκτώ χρονών αντίστοιχα. Ο

πατέρας μας δεν έφυγε τυχαία, λένε και οι

δύο με μια φωνή. Ο πατέρας μας αν ζούσε,

θα ήταν αδύνατο να ανεχθεί τους προδότες

και την προδοσία. Τίποτε στη ζωή δεν είναι

τυχαίο τελικά!

Μην το κουνάτε από εκεί, θα τους τσακίσου-

με τους Τούρκους, ήταν η απάντηση-προ-

σταγή που έδωσε στη σύζυγο του, όταν επι-

κοινώνησε μαζί του για να τη συμβουλέψει

αν θα έπρεπε να μείνει στην Κερύνεια ή να

φύγει, όπως έκαναν όλοι οι υπόλοιποι άμαχοι

πολίτες που πανικοβλημένοι εγκατέλειπαν

την πόλη. 

Την επόμενη μέρα έφθασε το θλιβερό

άγγελμα. Ο Κατσάνης φτερούγισε δαφνο-

στεφανωμένος στους ουρανούς την ώρα

που για την Εριφύλη άρχιζε ένας απίστευ-

τος Γολγοθάς. 

Πώς ήρθαμε στην Κύπρο, αλήθεια, και

πώς γυρίσαμε πίσω, αναρωτιέται! Ήρθαμε

στην Κύπρο έχοντας μαζί μας όλα τα εφό-

δια για μια αξιοπρεπή ζωή, με τον σύζυγο

μου έτοιμο να την υπερασπιστεί με κάθε

τρόπο, και γυρίσαμε πίσω στην Αθήνα ξυπόλυ-

τοι και ρακένδυτοι, χωρίς παπούτσια, χωρίς

ούτε και τα απαραίτητα, φορώντας σαγιο-

νάρες! Κανένας δεν μας υποδέχθηκε στην

επιστροφή! Κανένας δεν ήρθε να πει δυο

λόγια παρηγοριάς σε μένα και τα παιδιά μου!

Είναι πραγματικά τραγικό! Στην Αθήνα ήταν

ακόμα μεθυσμένοι με την επάνοδο του Καρ-

αμανλή! Πού καιρός για τέτοια πράγματα! 

Θυμάται ακόμη και μονολογεί όπως τότε:

«Είστε όλοι σας προδότες», φώναζε δυνα-

τά όταν αντίκριζε ανθρώπους με χακί και

πολλά αστέρια στις επωμίδες που την κοι-

τούσαν αδιάφορα και παράξενα! 

«Πέρασε πολύς καιρός έως ότου συνειδη-

τοποιήσω πόσο μόνη έμεινα», μας είπε. «Και

φρόντισα να επιστρέψω γρήγορα τα δανικά

χρήματα που ένας πολύ καλός φίλος του

Γιώργου μου έδωσε αποχαιρετώντας μας

(ήταν και ο μόνος που ήρθε να μας αποχαι-

ρετήσει) από το νησί που ο σύζυγος μου

αγάπησε όσο τίποτε άλλο στη γη και πότι-

σε με το αίμα της καρδιάς του»…

Υστερόγραφο: Εκτός από ικανός στρα-

τιωτικός ο Γεώργιος Κατσάνης ήταν ένας

εξαίρετος άνθρωπος και διακεκριμένος αθλη-

τής του στίβου, στον σύλλογο του Ηρακλή

Θεσσαλονίκης, ο οποίος τον τίμησε δίνον-

τας το όνομα του σε ένα από τα Γυμναστήρια

του.

Το ετήσιο μνημόσυνο στο Σιδηρόκαστρο

για τον Σταυραετό του Πενταδακτύλου,

ήρωα στρατηγό Γεώργιο Κατσάνη!

Στους
ελαιώνες της

Ειρήνης!
Αφιέρωμα μνήμης και τιμής 

στον αείμνηστο Εθνάρχη Μακάριο Γ’ 

– 44 χρόνια από τον θάνατό του)

Ανατέλλει ο ήλιος και χρυσώνει ψηλά στου Κύκκου την κορφή,

φόρο τιμής να αποτίσει στην Αγιασμένη σου μορφή!

Φόρο τιμής θε ν’ αποτίσω με ένα ποίημα κι εγώ, 

στον αείμνηστο πατέρα, στον Μεγάλο Αρχηγό!

Ήσουν άξιος ηγέτης, ποιμενάρχης κι αδελφός!

Τώρα είσαι του λαού μας η ασπίδα και το φως!

Ήσουν ο ήλιος, τ’ οξυγόνο, μια αστείρευτη πηγή. 

Στους ελαιώνες της Ειρήνης 

έψαχνες δρόμους δικαιοσύνης στη μαρτυρική μας γη.

Απ’ τους μεγάλους σου αγώνες θε ν’ αντλούμε την ελπίδα,

τούτες τις δύσκολες τις ώρες που περνάει η Πατρίδα.

Ο Μακάριος! Ο Εθνάρχης! Όνομα διεθνώς γνωστό. 

Κι οι εχθροί... Σε πολεμήσαν, σαν τον Ιησού Χριστό. 

Της Πατρίδας μας τον ήλιο επιχείρησαν να σβήσουν,

τον πολύπαθο λαό μας στο σκοτάδι να βυθίσουν. 

Μα ο ήλιος δεν πεθαίνει, στην αυγή πάλι γεννιέται

κι ο μεγάλος μας Εθνάρχης στον λαό δεν λησμονιέται. 

Στης προδοσίας την καταχνιά, μύρια ξενόφερτα σπαθιά,

επάνω σου ορμήσαν...

Και την γλυκιά Πατρίδα μας στα δύο τη χωρίσαν. 

Και το πατρικό σου χέρι!... Τη συγχώρια να προσφέρει,

μ’ ένα κλωνάρι αγριελιάς!

Κι ας αιμάτωνε η καρδιά σου στον καημό της προσφυγιάς.

Κι όπως βασίλευε ο ήλιος στο δακρυσμένο δειλινό, 

έτσι έφυγε κι ο Εθνάρχης για ταξίδι μακρινό...

Κι απάνω στην καμμένη γη μας, στα συντρίμια της ψυχής μας, 

ψάχνω δάφνες για να βρω. 

Να στεφανώσω τον Εθνάρχη, όπου σήκωνε σταυρό.

Η Αθάνατη Μορφή σου, θά’ναι μαζί μας παντοτινά.

Με τη γνώριμη φωνή σου, τη γλυκύτατη λαλιά!

Να εμψυχώνει τον λαό μας που μάχεται για Λευτεριά!

Κυπριακέ λαέ!... Ζω!... Και βρίσκομαι μαζί σου!!!

Βάλσαμο για τις πληγές μας, η στεντόρεια φωνή σου!!!

Κι εγώ... Με το βλέμμα στην Κερύνεια και τις μνήμες αγκαλιά,

παίρνω μύρα απ’ τα μυρσίνια και κλαδιά από την ελιά!

Το μήνυμά σου να περάσω στου λαού μας την καρδιά. 

Αιωνία σου η μνήμη.

Από το κατεχόμενο Δίκωμο Κερύνειας,

Ξεριζωμένη Λεμονιά
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ΜΕΡΟΣ 12ον

«Μυστική εκστρατεία 

στην Κύπρο - 1826»

Εις την επιχείρησιν ταύτην αντέδρασαν σώ-

φρονες Κύπριοι, εκ των οποίων ο Κύπριος Αγω-

νιστής Χαράλαμπος Μάλης έσπευσε να υποβάλη

προς την κυβέρνησιν διαμαρτυρίαν και να καταγ-

γείλη τα εν των κρυπτώ τεκταινόμενα. 

Εις την αναφοράν ταύτην του Μάλη στηριχθείσα

η Ελληνική Διοίκησις έγραψε προς τους προκρίτους

της Ύδρας την υπ’ αριθμ. 16581 από 27 Ιανουα-

ρίου 1826 διαταγήν, διά της οποίας απέτρεπε τους

Υδραίους να λάβουν μέρος εις μίαν τοιαύτην εκστρ-

ατείαν, η οποία «θα επέφερεν δυσφημίαν γενι-

κήν και βλάβην μεγάλην ως προς την υπόλ-

ηψιν και ως προς τα συμφέροντα του έθνους»...

Επικεφαλής της μυστικής ταύτης κινήσεως εφέρ-

οντο δύο άνδρες – ο Κυπριανός Βικέντιος και ο

Ηπειρώτης οπλαρχηγός Χατζημιχάλης Νταλιάνης

(Χατζή Μιχαήλ Ταηλάνος). 

Το Εκτελεστικόν Σώμα με πρόεδρον τον Γεώρ-

γιον Κουντουριώτη, όταν επληροφορήθη ότι

υπήρχε «μυστική κίνησις» με επικεφαλής τον Κυπρ-

ιανό Βικέντιο, τον Χατζή Μιχάλη Νταλιάνη και άλλο-

υς οπλαρχηγούς για πραγματοποίηση εκστρατείας

στην Κύπρο, συνιστούσε στους προκρίτους της

Ύδρας με έγγραφο της 27ης Ιανουαρίου 1826 να

εμποδίσουν την συμμετοχή Υδραίικων πλοίων

στην παράτολμη αυτή επιχείρηση «διά την Κύ-

προν» και ετόνιζε: 

«Τι θέλουν ειπείν και αυτοί οι αδελφοί μας και

όλος ο κόσμος, όταν ιδούν ότι ενώ έχομεν τους εχ-

θρούς εντός της πατρίδος, τον στόλον των εις την

θάλασσάν μας, δεν ενασχολούμεθα να εξολο-

θρεύσωμεν αυτούς και να στερεώσωμεν την ανε-

ξαρτησίαν μας, αλλά τρέχομεν να φέρωμεν την ερή-

μωσιν και την δυστυχίαν εις άλλα μέρη, τα οποία

δικαίως ημπορούσαν να ελπίσουν την βοήθειάν

μας εις άλλας περιστάσεις και να ωφεληθούν από

την ανεξαρτησίαν μας διά να αποτινάξουν τον βαρύν

ζυγόν, τον οποίον με στεναγμούς αδιακόπους και

με δάκρυα υποφέρουν...» (Αντ. Από το Αρχείον

Κοινότητος Ύδρας, τ.ΙΒ’, Πειραιεύς, σ. 21-22 –

1928).

Στις 30 Ιανουαρίου του 1826, ο Γάλλος Πρόξε-

νος Merhain πληροφορεί τον πρεσβευτή της χώρας

του στην Κωνσταντινούπολη πως Έλληνες κουρσάρ-

οι περιπολούν συνεχώς στην θαλάσσια περιοχή

της Κύπρου (Κρατικό Αρχείο Χάγης, φ. 107, αρ.

3). 

Προσπάθειες των Κυπρίων 

για την απελευθέρωση της Κύπρου –

έτος 1826

«Προς το Σ. Βουλευτικό Σώμα,

Είδον εις τον οποίον έλαβον αντίγραφον τής

προς το Σ. Βουλευτικόν Σώμα διαμαρτυρήσεώς

μας ότι η Στρ. Διοίκησις δεν είχε παντελώς ιδέαν

περί του πειρατικού κινήματος εις Κύπρον και ότι

έγινεν η αναγκαία φροντίς ίνα εμποδισθή, αναφέ-

ρω προς την Σ. Διοίκησιν ότι πρωταίτιοι τούτου είναι

οι κύριοι Κυπριανός Βικέντιος και Χ’’Μιχάλης Ντα-

λιάνης, εκ των οποίων ο μεν πρώτος προ ημερών

εις Σπέτσας ενήργει, ως θέλει αποδειχθή, ο δε εις

Ναύπλιον στοματικά και διά γραμμάτων εξηπάτ-

ησεν και άλλους οπλαρχηγούς, υποσχόμενος μισθ-

ούς και λαφυραγωγίαν διά να ακολουθήσουν ευκό-

λως τους σκοπούς του. 

Αυτοί ταύτα ανόητα Κινήματα ασκέπτως ιδιο-

ρρύθμως ενεργήσαντες, γίνονται πρωταίτιοι: 

α) Να εγερθή και να επαυξήση το εξωτερικόν

μίσος κατά της Ελλάδος,

β) Να εκνευρισθή η Ελλάς επειδή χάνει ισχυρό

μέρος των δυνάμεών της εις τον μεγαλύτερόν της

κίνδυνον. 

γ) Να διασχισθή το Ναυτικόν της και να καταγίνε-

ται εις πειρατείαν παρ’ εις βλάβην του εχθρού. 

δ) Να εισαχθή το παράδειγμα και εις άλλους,

ώστε η Διοίκησις ναμην έχει μήτε Ναυτικόν μήτε

Πεζικόν, ή πολλά ολίγον ν’ ακούση τας διαταγάς

της. 

ε) Να αποδειχθή παντί ανίσχυρος η Ελληνική

Διοίκησις και απρόβλεπτος περί της ελευθερίας

των ομογενών και οι ιδιορρύθμως κινούμενοι προ-

βλεπτικοί και ισχυροί.

στ) Να εξανδραποδισθώσιν τόποι, χωρίς πλέον

από τούτους να ελπίζη τι το Ελληνικόν Έθνος. 

ζ) Να γεννηθή ίσως και ιδέα νέου συστήματος,

αν ευδοκιμήσουν, ότι αν σήμερον δεν εγνώρισαν

Διοίκησιν, πολλώ μάλλον κατ’ αρεσκείαν πράξει

μετά ταύτα.

η) Και τέλος, αυτό το Κίνημα ότι θέλει κάμνει

κακήν εντύπωσιν εις την Ευρώπην, καθ’ οποιον-

δήποτε τρόπον θεωρούμενον, είναι αναντίρρητον. 

Τοιούτων λοιπόναποτελεσμάτων πρωταιτίους

τους διαληφθέντας Κ. Βικέντιον και Χ’’Μιχάλην

Ταηλάνον γενομένους, θεωρώ χρέος μου να εμ-

φανίσω εις την Σ. Διοίκησιν, διά να λάβη μέτρα κατ’

αυτών, και καθ’ όσον κρίνω να παραστήσω τα συμ-

φέροντα του Έθνους υπέρ του οποίου ενώπιον

Θεού και ανθρώπων διαμαρτύρομαι κατά των πρω-

ταιτίων και καθ’ όσων συνήργησαν ή κινούνται μετ’

αυτών.

Εν Ναυπλίω τη 29η Ιανουαρίου 1826.

Μένω με όλον το προσήκον σέβας

Ο υποσημειούμενος πατριώτης

Χαρ. Μάλης»

«Προς το Υπουργείον της Αστυνομίας,

Από το εσώκλειστον αντίγραφον αναφοράς του

κ.Χαραλάμπου Μάλη πληροφορείται το Υπουρ-

γείον τούτο ότι οι διοργανωταί της μυστικής εκ-

στρατείας εις Κύπρον ήσαν κάποιος Βικέντιος Κυ-

πριανός και Χ’’Μιχαήλ Ταηλάνος. Όθεν και δια-

τάσσεται άμα λαβείν της παρούσης να εξετάση ακρι-

βώς και μυστικώς τον εδώ ευρισκόμενον Βικέντιον

περί της υποθέσεις ταύτης, τον οποίον θέλει έχει

και υπό αστυνομικήν φύλαξιν, ό,τι δε ήθελεν ανα-

καλύψει το Υπουργείον από την εξέτασιν ταύτην,

να αναφέρη πάραυτα εις την Διοίκησιν. 

Εν Ναυπλίω την 2α Φεβρουαρίου 1826, 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη

Γεώργιος Κουντουριώτης

Γκίκας Μπότασης

Αναγνώστης Σπηλιωτάκος

Ο Γραμματεύς

Αλ. Μαυροκορδάτος»

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

Ύδρα: Πρωταγωνιστεί στον Αγώνα στρατιωτικά,

πολιτικά και διπλωματικά. Διέθετε 186

πλοία. 

Σπέτσες: Νήσος του Μυρτώου Πελάγους, στην

είσοδο του Αργολικού Κόλπου. Κατά την

Ελληνική Επανάσταση του 1821-1829,

ο στόλος της πήρε μέρος σεόλες τις ναυ-

τικές επιχειρήσεις και διακρίθηκε. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 

1) Για τις προσπάθειες των Κυπρίων στα έτη

1825 και 1826 για την απελευθέρωση της Κύπρ-

ου, βλ. John Koumoulides, “Cyprus and the War

of Greek Independence, 1821-1829”, Athens 1971.

2) Βασίλης Σφυρόερας, «Ωδίνες και οδύνη μιας

Επανάστασης – το 1821 στην Κύπρο», Λευκωσία

1993.

3) Θάνος Κ. Βαγενάς: «Χρονικά των της Κύπρ-

ου αγώνων για την ελευθερία», Αθήνα 1954. 

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου
Καλοψιδιώτης

Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

Η Κύπρος στην Παλιγγενεσία του 1821-1829

Χατζη-Μιχάλης Νταλιάνης, ο Ηπειρώτης ήρωας οπλαρχηγός



Μέρος 25oν

Μιχάλης Πασιαρδής

Ο Μιχάλης Πασιαρδής γεννήθηκε το 1941 στο

Τσέρι και εργάστηκε στο ΡΙΚ ως λειτουργός προ-

γραμμάτων. Ασχολήθηκε κύρια με την ποίηση και

το θέατρο. Μερικά από τα ποιήματα του μελοποιή-

θηκαν από διάφορους συνθέτες. 

Έγραψε θεατρικά στην κυπριακή διάλεκτο όπως

«Το νερόν του Δρόπη», «Στα χώματα της Μεσα-

ρκάς», «Η Γιαλλουρού», «Μιαν φοράν σ’ ένα

χωρκό». Έγραψε επίσης τα «Ποιήματα 1959 -

69». 

Η τουρκική εισβολή και η τραγωδία της Κύπρου

είναι το θέμα του ποιήματος του που μελοποιήθη-

κε από τον Νάσο Παναγιώτου και τραγουδήθηκε

από τη γνωστή τραγουδίστρια Μαρινέλλα.

Δίνουμε τους στίχους αυτού του συγκινητικού

τραγουδιού «Την Κύπρο ζώσαν οι καημοί» του

Πασιαρδή:

Την Κύπρο ζώσαν' οι καημοί,

τα βάσανα κι' οι στεναγμοί κι' ο πόνος.

Ήρθε φωτιά αντί βροχή

κι έκατσε διπλοπόδι ο χρόνος.

Θεέ μου τι βαρυοχειμωνιά,

στον Αύγουστο και στον Ιούλη.

Ζώσαν' τον τόπο τα θεριά,

βροντάει του Χάρου το νταούλι.

Αίμα και κλάμα παν' μαζί,

βροντή, αντάρα κι' αστραπή παρέα.

Ώρα πικρή σ' αυτή τη γη,

χάνονται τα όμορφα κι' ωραία.

Ένα άλλο συγκινητικό ποίημα που αναφέρεται
στην καταστροφή που προξένησαν οι Τούρκοι το
1974 φέρει τον τίτλο «Η φωλιά»:

Ήρθε αποδημητικό, 

μα βρήκε τη φωλιά του χαλασμένη.

Άδειο μπαλκόνι κι άδειο σπίτι.

Τότε θα σκέφτηκε για μια μεγάλη συμφο-

ρά!

Πέταξε για πάρα πέρα,

μα καταλάβαινες – η λύπη πήρε την καρ-

διά του.

Έχτισε μια καινούρια φωλιά. Μα τώρα,

ξέρεις, πως ούτε τα πουλιά μπορούν

να είναι σίγουρα για τη φωλιά τους.

Από τη συλλογή «Ο δρόμος της ποίησης» παίρ-
νουμε μερικούς στίχους από το ποίημα «Αγνο-

ούμενος», όπου μια νέα κοπέλα μονολογεί και
περιμένει μερόνυχτα τον αγαπημένο της να γυρί-
σει:

Τα όνειρα μένουν όνειρα

μα εσύ όχι,

η γωνιά ακόμη είναι ζεστή από εσένα.

Μπρος στον καθρέφτη μένει η χτένα σου

με λίγα απ’ τα μαλλιά σου,

Η πόρτα μας τ’ απόγιομα

περιμένει τον ίσκιο σου να δροσιστεί,

έχω, όπως πάντα, ζεστό το φαγητό

και το παράθυρο ανοιχτό για σένα.

Τα όνειρα μένουν όνειρα

μα εσύ όχι,

γι’ αυτό πετιέμαι τα μεσάνυχτα και κλαίω.

Που είσαι στ’ όνειρο,

και δεν σε βρίσκω;

Γι’ αυτό πετιέμαι τα μεσάνυχτα και

κλαίω…

Πέθανε στιε 2 Μαΐου του 2021. 

Γιάννης Κατσούρης 
(1935 – 2010)

Ο Γιάννης Κατσούρης γεννήθηκε στη Λευκωσία
το 1935. Σπούδασε Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο
της Αθήνας και πήρε διδακτορικό από το Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης. Δίδαξε σε διάφορα σχολεία
Μέσης Παιδείας της Λευκωσίας ως το 1968, οπότε
διορίστηκε στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπο-
υργείου Παιδείας και Πολιτισμού, όπου σταδιο-
δρόμησε φτάνοντας ως τη θέση του Διευθυντή.

Αφυπηρέτησε το 1995. Διετέλεσε μέλος της
συντακτικής ομάδας του λογοτεχνικού περιοδικού
«Κυπριακά Χρονικά», που εκδιδόταν στη Λευ-
κωσία τη δεκαετία του 1960-1970 και πρόεδρος
της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου.

Έγραψε τα έργα: «Τρεις ώρες», διηγήματα,
1966, «Το σταθερό σημείο», διηγήματα, 1973 –
Κρατικό Βραβείο Πεζογραφίας Υπουργείου Παι-
δείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας
και δίγλωσση έκδοση (γαλλικά-ελληνικά) από το

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπι-
στημίου του Νανσύ, Γαλλία 1996, «Βασίλης Μιχα-

ηλίδης, η ζωή και το έργο του», μελέτη, 1987,
«Ο διηγηματογράφος Γιώργος Φιλίππου Πιε-

ρίδης», μελέτη, 1987, «Στυλιανού Ανάβασις»,

μυθιστόρημα, 1990, «Τζιμ Λόντος και Παράσχος

Μπόρας», αφηγήματα, «Ωρίων», Λευκωσία 1997.
Ακόμα έγραψε μελετήματα για την ιστορία της

λογοτεχνίας και του θεάτρου της Κύπρου και προ-
γράμματα για το ραδιόφωνο και την τηλεόραση.
Διηγήματά του έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά,
γερμανικά, σερβικά, βουλγαρικά, ρωσικά, ουγγρι-
κά και κινέζικα. Πέθανε τον Ιούλιο του 2010.

Νίκη 
Κατσιαούνη

Η Νίκη Κατσιαούνη γεννήθηκε στην Αμμόχω-
στο το 1943 και είναι γνωστή συγγραφέας, δημο-
σιογράφος και θεωρητικός της Τέχνης. Σπούδασε
στο Εμπορικό Λύκειο Αμμοχώστου και στη συνέχεια
Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και
Φιλοσοφία - Αισθητική στη Σορβόννη. 

Ακολούθως, εκπόνησε την διδακτορική της δια-
τριβή στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανε-
πιστημίου Αθηνών. Δίδαξε Ψυχολογία και Φιλο-
σοφία στην Παιδαγωγική Ακαδημία της Κύπρου
και υπηρέτησε ως Μορφωτικός Σύμβουλος σε Πρε-
σβείες της Κύπρου όπως στην Αθήνα. Εργάστηκε
για μερικά χρόνια στα Μ.Μ.Ε. της Ελλάδας και της
Κύπρου. Διακρίνεται για το συγγραφικό, ποιητικό
και στιχουργικό της έργο. Εκτός από την μητρική
της γλώσσα ομιλεί αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά.

Για μερικά χρόνια ήταν πολιτιστικός σύμβουλος
στην Κυπριακή Υπάτη Αρμοστεία στο Λονδίνο.

Ασχολήθηκε με την ποίηση και έγραψε τις συλλο-
γές «Εις εαυτόν» και «Ευλαλία, ο Ιάσονας και η

Γιαλούσα». 

Για την αγαπημένη της Αμμόχωστο έγραψε το
πιο κάτω ποίημα:

Θαλασσινός ο κόρφος σου κι ανθοί στις

αμασχάλες

κι ολόδροση πως μύριζες στις πρώτες τις

ψιχάλες,

πόλη που παίζαμε παιδιά μες την πλατιά

ποδιά σου

με ψάρια και λεμονανθούς, χαμήλωσ’ τη

ματιά σου.

Τις θύρες σου να κλείσεις θες και να μας

περιμένεις

και μυρωδιές και ομορφιές τον ξένο να μη

ραίνεις.

Σφάλιξε, κλείσε, δίπλωσε παράπονο στα

χείλη

χώσου στην άμμο, Αμμόχωστος, σαν

σπάνιο κοχύλι.

Και μεις πουλιά που διώξαν μας τον

Αύγουστο οι εχθροί σου,

να ξέρεις θα γυρίσουμε πιστοί στην άνοιξή

σου.

Σφάλιξε κλείσε δίπλωσε παράπονο στα

χείλη,

χώσου στην άμμο, Αμμόχωστος, σαν

σπάνιο κοχύλι.

θαλασσινός ο κόρφος σου κι ανθοί στις

αμασχάλες

κι ολόδροση πώς μύριζες στις πρώτες τις

ψιχάλες.

ΓΡΑΦΕΙ Ο 

ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ

     

       
        

         
  

       
       

       
       

        
        

       
     

        
      

      
      

       
       

        
   

        
       

      
        

      
        
    

        
        

       
      

   
       

       

      
   

        
       

       
      

     
     

        
      

      
        

    
      

       
     

       
 

       
            
     

        
       

     
       
        

       
         

     
       

       
        

       
     

       
       

      

       
     

     
 

    
  

        
       

       
       

      
        
       

 
    
    
       

 
       

      
      

      
        

   
       

       
      

     
  

      
  

       
      

 
       

    
        

 
      

      
    

       
        

      

     
       
      

       
  

      
   

      
        

      
          

     
      
      

     
  

   
        

        
       

        
       

      
       

        
       

       
      

         
      

      
       

        

        
         
        

      
       
       

        
        

    

    
     
         
        

         
      
      

         
       

     
      

        
       

     
       

      
       

        
         

     
       

      
       

      
      

    
      

         
        

       
        

    
        
       

    
    

      
         

        
         

       
      

     

    
       

       
       

         
         

       
       

    
       
      

      
        

     
 

∂π¢π∫∏ ¶ƒ√™º√ƒ∞ ∆ø¡ µπµ§πø¡ 
∆√À ¢ƒ∞ ∫À¶ƒ√À ∆√º∞§§∏ 
¶ƒ√™ √§H THN ¶∞ƒ√π∫π∞ 

¶ÏËÚÔÊÔÚÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÂ˜ Ì·˜, fiÙÈ Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ Î·ıËÁËÙ‹
¢Ú· ∫‡ÚÔ˘ ∆ÔÊ·ÏÏ‹ ÚÔÛÊ¤ÚÔÓÙ·È ÌÂ ¤ÎÙˆÛË 30%.

∆· ‚È‚Ï›· Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·:

1. A Textbook of Modern Greek – For Beginners up to GCSE  í 17.50  or
í25.00 with 2 CDs. (plus í3.50 for p & p)

2. Modern Greek Translation – For Beginners up to GCE "A" level  í7.50
(plus  í2.50 for p & p).

3. English - Greek Translation – For Beginners up to GCE "A" level  í7.50
(plus  í2.50 for p & p).

4. A History of Cyprus – From the ancient times to the Present í12.50 (plus
í3.00 for p& p).

5. πÛÙÔÚ›· ÙË˜ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎ‹˜ §ÔÁÔÙÂ¯Ó›·˜  – ∞fi ÙÔÓ 11Ô ·È. Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·
í15.00 (Û˘Ó í4.00  ÁÈ· Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿).

6. πÛÙÔÚ›· ÙË˜ ∫˘ÚÈ·Î‹˜ §ÔÁÔÙÂ¯Ó›·˜ – ∞fi Ù· ·Ú¯·›· ̄ ÚfiÓÈ· Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·
í12.00 (Û˘Ó í3.00 ÁÈ· Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿)

7. πÛÙÔÚ›· ÙË˜ ¡ÂfiÙÂÚË˜ ∫‡ÚÔ˘ – ∞fi ÙËÓ ∞ÁÁÏÔÎÚ·Ù›· (1878) Ì¤¯ÚÈ
Û‹ÌÂÚ·. í15.00 (Û˘Ó í4.00 ÁÈ· Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿).

√È ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó fiÛ· ‚È‚Ï›· ı¤ÏÔ˘Ó, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙÂ›ÏÔ˘Ó
ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ÂÈÙ·Á‹ (Û˘Ó Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿) ÛÙÔ fiÓÔÌ· : 

THE GREEK INSTITUTE, 
29, ONSLOW GARDENS, LONDON N21 1DY 

Î·È Ù· ‚È‚Ï›· ı· ÙÔ˘˜ ÛÙ·ÏÔ‡Ó ÙËÓ ›‰È· Ì¤Ú·.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÔÈ ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó

ÌÂ ÙÔÓ Û˘ÁÁÚ·Ê¤· ÛÙÔ ÙËÏ¤ÊˆÓÔ 020 8360 7968 ‹ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË:
Tofallis@greekinstitute.co.uk 

www.greekinstitute.co.uk
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Μιχάλης Πασιαρδής – Γιάννης

Κατσούρης – Νίκη Κατσαούνη

Μιχάλης Πασιαρδής Νίκη Κατσιαούνη



Community grassroots club Omonia

Youth FC, sponsored by Spector, Con-

stant & Williams, Vas Barbers and V Jew-

ellers were celebrating last week as they

were named the Middlesex FA's '2021 Grass-

roots Club of the Year'. 

By Mike Pieri

It is a stunning achievement and comes on

the back of the club being awarded the 2019

'Respect Award – We Only Do Positive' acco-

lade and being named the May 2021 'Club of

the Month'. 

The Middlesex FA made the announcement

via their twitter page, as they said: 

"Players, coaches and volunteers are so

much more powerful with the full backing and

support of their club. We dropped by Omonia

Youth Football Club's fantastic tournament on

Sunday to share the good news with them,

and now it's time to make it official!" 

They went on to say: "The club, like many,

have gone to great lengths to ensure every-

one has been safe since returning to football

last summer. Which included making their own

clear visual guidance for players, parents and

coaches alike!" 

"They have worked hard to keep their com-

munity engaged in football even when they

couldn't get out and play, providing a wide

range of special guests and CPD sessions to

help inspire and further the club. We can all

agree, a club wholly deserving of the recogni-

tion!" 

It is an incredible honour to be bestowed on

the club, and on hearing the news, Chairman

Michael Pieri said: 

"Wow! This really is an honour and a privi-

lege. I am humbled by the recognition and to

be named 'Club of the Year' by our County FA

ahead of over 2000 other clubs is astonishing.

As a club, we strive to be the best we can be

so that what we provide is the best it can be

for the children at our club. The award is recog-

nition of the hard work of so many people –

the management committee, the trustees, the

volunteer managers and coaches, parents and

of course the players. So, thank you to them.

A big thank you also to our sponsors, who have

financially backed the club during a difficult pe-

riod and trusted that what we do will positive-

ly reflect on them. 

To be acknowledged that what we do is right

and is for the betterment of the children at our

club and the wider community will only inspire

us to be better still. As a club, we truly believe

in our 'football for all' ethos where we support

our community through youth football. Final-

ly, thank you to the Middlesex FA with who we

have a very positive relationship with." 

Should you feel enthused and want to

know more about Omonia Youth FC, you

can contact the club at omoniayouth-

footballclub@hotmail.com, via the con-

tact page on the club's website www.omo-

niayouthfc.com as well as following the

club on twitter @OmoniaYouthFC and In-

stagram @omoniayouthfc1994.
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Omonia Youth FC are named 'Club
of the Year' by the Middlesex FA 

Omonia Youth FC U13 Gold are Gt
Yarmouth winners 

Omonia Youth FC Under 13 Gold competed in the Great Yarmouth weekend tournament last month and came away victorious. The boys competed
with teams from all around the country and they managed to finish the event as winners!

The boys played some fantastic football, demonstrating great skill, team spirit and resilience throughout. They scored 14 goals in all and conceded
none. The team were presented with their medals and trophy by former Arsenal and England international Ray Parlour. The win is testament to the ded-
ication of the boys, parents and coaches. Well done all! 



TIGANITA YEMISTA

KOLOKITHOLOULOUDA

This is a delicious summery

dish full of flavours, from the is-

land of Andros. The combina-

tion of the cheeses, mint and

fresh courgette flowers makes

this an irresistible dish. 

INGREDIENTS

Serves 4

16-20 courgette flowers

FOR THE FILLING:

250 g anthotyro cheese, or fresh

anari cheese or ricotta 

100 g grated kefalotyri, halloumi or

parmesan cheese

2 free-range egg, lightly beaten 

1 tbsp extra-virgin olive oil

A pinch of freshly grated nutmeg

A small handful of parsley, finely

chopped.

A small handful of fresh mint, finely

chopped

250 ml olive oil for frying

FOR THE BATTER:

2 free-range eggs

250 g plain flour

250 ml cold water or beer

Sea salt and freshly ground black

pepper

METHOD

1. Clean and gently wash the cour-

gette flowers. Prepare the filling

by mixing together in a large bowl

the anthothyro, grated kefalotyri

or the other cheeses, egg, olive

oil, nutmeg and parsley and mint.

2. Season with salt and pepper. Fill

the courgette flowers with spoon-

fuls of the mixture but do not

overfill. Close the ends of the

courgette flowers to seal them. 

3. Now make the batter: place the

eggs in a bowl then stir in the

flour, little by little, whisking all

the time. 

4. Gradually, whisk in the water or

beer to make a smooth consis-

tency and set aside.

5. Over a medium heat, in a large

heavy-based frying pan, heat

the oil until hot but not smoking.

6. Dip the flowers in the batter and

lightly coat them all over. Shake

off any excess batter.

7. Fry them in the hot oil, a few at a

time, for 1-2 minutes – a few at

a time – until golden brown, turn-

ing them over from time to time.

8. Drain on an absorbent kitchen

towel before serving.

9. Serve with plain thick yoghurt or

tzatziki. 

© Copyright  George Psarias
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TIgAnITA YEmIsTA KoLoKITHoLouLoudA
Fried stuffed Courgette Flowers

ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
20:00 Προκλήσεις (ΡΙΚ)
21.00 ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ με 

τη Βασούλα Χριστοδούλου
21.30 Ελληνική Ταινία: 

“Καημοί στη Φτωχογειτονιά”
23.05 Ελληνική Ταινία: 

“Η Καφετζού”

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
16:00 Δελτίο Ειδήσεων από το ΡΙΚ
15:25 Καμώματα τζι’ Αρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
20:00 CYPRUS WINE FESTIVAL
21.00 Ελληνική Ταινία: 

“Πρέπει να ζήσεις, αγάπη μου”
22.25 Ελληνική Ταινία: 

“Παλληκαράκια της Παντρειάς”
23.40 Ελληνική Ταινία: 

“Προστάτης Οικογενείας”

ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ

12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
14:00 Κύπριοι του Κόσμου - ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:00 Αθλητικό Σάββατο
19.30 Αύριο είναι Κυριακή με τον 

Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
20.05 Με τον Φακό του Hellenic TV
20.30 Κωμική Σειρά: Ακάλυπτος
21.15 Ελληνική Ταινία: 

“Μαγική Πόλη”
22.30 Ελληνική Ταινία: 

“Συζυγικά Βραχοκυκλώματα”

KYΡIAKH 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

11.00 Μετάδοση Θείας Λειτουργίας
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:00 Αθλητική Κυριακή
19:30 Παραδοσιακή Βραδιά στο ΡΙΚ
21.30 Διαλέγω Καριέρα με την 

Ελευθερία Σωφρονίου
22.00 Πρόσωπα με τον 

Βασίλη Παναγή
22.35 Ελληνική Ταινία: 

“Λυσιστράτη”

ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

09.30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”

20:00 Greekstories: 
Αυγουστίνος Γαλιάσσος 

20:30 "Ανάδειξέ το" με την 
Άννα Νικολαΐδη και την Ρούλα
Σκουρογιάννη 

21:05 Θέατρο στην τηλεόραση: 
“ΝΑΝ”

22.50 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου

ΤΡΙΤΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”

20:00 Δράξασθε παιδείας με τον 
Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα

20.30 Ελληνική Ταινία: 
“Οι Άντρες Ξέρουν Ν’ Αγαπούν”

21.55 Ελληνική Ταινία: 
“Πράσινα, Μπλε και Κόκκινα

Καρύδια”

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”

19.50 Με τον Φακό του Hellenic TV
20.15 Ελληνική Ταινία: 

“Δίψα Για Ζωή”

22.05 Ελληνική Ταινία: 
“Ο Αρχιψεύταρος”

ΠΕΜΠΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”

20:00 Προκλήσεις (ΡΙΚ)
21.00 ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ με 

τη Βασούλα Χριστοδούλου
21.30 Ελληνική Ταινία: 

“Μαρία Πενταγιώτισσα”

23.00 Ελληνική Ταινία: 
“Η Διακριτική Γοητεία 

των Αρσενικών”

George Psarias has been a restaurateur for almost forty years. He

spent his time and energy cooking traditional Greek dishes but also 

developing new ones based on fresh ingredients and Mediterranean

flavours. 

He has appeared on numerous radio and television programmes on BBC2

Food and Drink. ITV, Channel 4, Sky's Good Food Live and others. 

Here he would like to give you a taste of his recipes.

Lobby for Cyprus welcomes the UN Security Council Pres-
idential Statement of 23 July 2021 that 'condemns the an-
nouncement in Cyprus by Turkish and Turkish Cypriot leaders
on 20 July 2021 on the further reopening of part of the fenced-
off area of Varosha'. 

'This condemnation serves as yet another reminder that
Turkey continues to flout international law and to act as the pup-
pet-master of its illegal subordinate administration in the Turk-
ish-occupied area of the Republic of Cyprus', said Lobby for
Cyprus spokesman Theo Theodorou. 

'Although the UN Security Council has unequivocally con-
demned Turkey and its subordinates in Cyprus over their latest
provocations in Famagusta, it has clearly not gone far enough',
explained Theodorou. 

'What has been issued by the UN Security Council is in ef-
fect a toothless Presidential Statement that is not even a Res-
olution. Turkey will take little notice of it after realising how weak
it is. Even more risible is the statement issued by Farhan Haq,
the Deputy Spokesperson of the UN Secretary-General. Instead
of condemning the unlawful actions of Turkey as the occupy-
ing power in the north of the Republic of Cyprus, the Deputy
Spokesperson simply called on all sides "to refrain from any un-
helpful actions...".' 

(Both of the Statements quoted above are referred to in the
UN News report of 23 July 2021 at https://bit.ly/3iUdk7u.)

'Had the UN acted in accordance with the values of its own
Charter, it would have at least issued a robust, binding and en-
forceable UN Security Council Resolution adopted under Chap-
ter VII of the UN Charter. In that way, sanctions or even en-
forcement action may have been on the cards. However, the
policy of appeasement continues to shape the actions of the
UN whose unwillingness to stand up to Turkey was illustrated
in 2020 when its General Assembly elected as its President a
diplomat from Turkey who was sponsored by the authoritarian
regime of President Erdogan.' 

Theodorou went on to express further disappointment that,
according to reports, the UK government had preferred that the
UN Security Council Presidential Statement should not con-
demn Turkey for its violation of UN Security Council resolutions
and that Turkey and its subordinate occupation regime should

not even be mentioned – even though it is their violations that
the Presidential Statement condemns. 

'It is understood that references to "condemnation" and "Turk-
ish and Turkish Cypriot leaders" were included in later drafts
following the insistence of the governments of the Republic of
Cyprus, Ireland, India and China', said Theodorou. 

'This is most unfortunate if one considers that the UK pur-
ports to act in its capacity as a so-called "guarantor" of the sov-
ereignty and territorial integrity of the Republic of Cyprus.' 

Theodorou went on to explain that 'the UN has been con-
sistently tepid when condemnation of Turkey has been called
for, over its invasions and continuing occupation of part of the
Republic of Cyprus. One cannot overlook the fact that the UK,
which has a long-standing strategic relationship and new post-
Brexit trading partnership with Turkey, is the "pen holder" of nu-
merous anodyne UN resolutions concerning Cyprus.' 

'Lobby for Cyprus asserts that it is not just the occupied part
of Famagusta that should be returned to its legitimate inhabi-
tants and become free from illegal occupation. So should the
entire occupied area of the Republic of Cyprus, so that all forcibly
displaced Cypriot citizens who were ethnically cleansed by
Turkey, as well as their descendants, are no longer denied their
right to return', said Theodorou. 

'As a former colonial power in Cyprus, the UK has played an
active political role on the island long before, during and since
Turkish forces occupied the northern area of the Republic of
Cyprus in 1974. The UK has also been involved in efforts to im-
pose on Cyprus a so-called bi-communal, bi-zonal federation
that would legalise Turkey's forced segregation of Cypriot citi-
zens along ethnic and religious lines', explained Thedorou. 

'The UN and international community should consider tak-
ing effective actions against Turkey, rather than continuing to
tolerate measures that entrench Ankara's illegal occupation. It
is also time that the UK's active role in Cyprus became a more
responsible and constructive one. As a 'guarantor' the UK should
hold Turkey to account rather than attempt to obfuscate its
provocative acts and violation of existing UN resolutions, inter-
national humanitarian law, international human rights law and
other elements of international law', concluded Theodorou.

LOBBY FOR CYPRUS:

UN Security Council condemnation of
Turkey and its subordinates in Cyprus: 
a welcome development but not enough
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